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Dear student, 

 
Karnataka State Open University is recognized by the University Grants Commission under 

(Open and Distance Learning) Regulations 2020. The submission of assignments is considered as 

an integral part of learning process and assessment in every semester.  Assignment Questions are 

given on the basis of the syllabus prescribed by the University.  

It is presumed that you have gone through the Programme Guide- M.A Telugu, which is 

available in the University website. The Programme Guide contains the details about the 

faculty, syllabus (Semester mode) and other details about the course. 

 

Instructions to the students regarding submitting the assignments: 

  There are 2 stages of assignments given in each course (Hard Core Papers) one 

question shall be answered from each stage compulsorily. (There are five Hard Core 

papers in Second semester). 

 Students should submit both the stages of assignments together. 

 Each question carries 10 marks.  

 The students are hereby instructed to answer the questions logically, clearly and written 

neatly. 

 Only hand written assignments are considered. The typed material or computer 

printouts are not considered under any circumstances.  



 

 

 Self-Learning material should not replicate in the assignments, in such cases, it will not 

be considered for the valuation.  

 Write assignments in A4 Sheet only.  

 The students shall write their name, roll number, title of the papers, admission cycle 

and mobile number without fail.  

 The students must keep a Xerox copy of your assignments. 

 First/Second Semester M.A. Telugu students (July Cycle 2021-22) shall submit the 

assignments to the Chairperson, Department of Telugu, Karnataka State Open 

University Mukthagangotri, Mysuru-570 006. ( Students should not submit the 

assignments to any other Regional Centres)  

 The students may feel free to contact any faculty member either in person or over phone. 

The contact numbers are available in prospectus/programme guide/website. 

 Submitting assignments after the given date will not be accepted. 

 

                      Important date for Submission of the Assignments 

SL 

No. 
Assignments  Last Date of Submission 

1 SECOND  SEMESTER M.A. TELUGU 

       

31.03 .2023 

 

                                                                                       
 



M.A. TELUGU 

C.B.C.S. SECOND SEMESTER 

ASSIGNMENT QUEASTIONS 

I.H.C.2.1 జానపద సాహిత్యం  

 కింది వాటిలో  ర ండు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు 

రాయండి.10X2=20 

1. జానపద  ఐతిహ్యాల గురించి వివరించండి? 

2. జానపదుల క్రీడలు, వైద్యం గురించి త లపండి? 

3. వీరగాథల ప్రాచీనతను త లియజేయండి? 

4. త లుగు జానపద పదర్శన కళారూపాల గురించి వివరించండి? 

-------------------------------------------------------------- 

II.H.C.2.2 పదసాహిత్యం 

కింది వాటిలో  ర ండు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు 

రాయండి.10X2=20 

1. త లుగు పదసాహిత్యాన్ని గురించి చర్చించండి? 

2.  అన్నమయ్య సంకీర్తనల్లో ఆధ్యాత్మికతను 

వివరించండి? 

3. క్షేత్రయ్య పదాల్లోని పరిమళాలను 

త లియజేయండి? 

4. సారంగపాణి పదవైశిష్ట్యాన్ని త లపండి? 

------------------------------------------------------------------- 

III. H.C.2.3 త లుగు కథా సాహిత్యం 

కింది వాటిలో  ర ండు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు 

రాయండి.10X2=20 

1.త లుగు ఆధునిక కథ, సమాజంలో దాని పాత్ర గురించి 

త లపండి? 



2. రాయలసీమ కథాసాహిత్యంలో కరువు దృశ్యాలను 

వివరించండి? 

3. కోస్తాంధ్రకథల్లో సాంస్కృతిక జీవితాన్ని గురించి 

రాయండి? 

4. త లంగాణ కథల్లో  ప్రాంతీయాభిమానాన్ని 

త లియజేయండి? 

------------------------------------------------------------------- 

IV. H.C.2.4 గిరిజన సాహిత్యం 

కింది వాటిలో  ర ండు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు 

రాయండి.10X2=20 

1. గిరిజన సముదాయాల జీవన విధానాన్ని వివరించండి? 

2.  గిరిజన గద్యకథనాల వైశిష్ట్యం గురించి రాయండి? 

3. గిరిజనుల కళారూపాలను చర్చించండి? 

4.  గిరిజన గేయసాహిత్యాన్ని త లియజేయండి? 

-------------------------------------------------------------------- 

V.  H.C.2.5 మాధ్యమరచన 

కింది వాటిలో  ర ండు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు 

రాయండి.10X2=20 

1. సాహిత్యాన్ని పౌరసమాజానికి చేర్చడంలో 

రేడియో ప్రాధాన్యాన్ని వివరించండి? 

2. త లుగు పత్రికల సాహిత్యసేవను త లపండి? 

3. ఆధునిక ప్రసారమాధ్యమాల గురించి త లపండి? 

4. భాషాభివృద్ధిలో ప్రసార మాధ్యమాల  పాత్ర 

గురించి వివరించండి? 

 

 


