
 

 

తెలంగహణ చమిత్ర 
1. అషఫ్ జాఴీల కహలంలో నిజాం నరహఫులతో షమిషభాన సో దా కలిగిన రహయు? 

1) కోతాాల్ 

2) దిరహన్ (రధాని) 

3) ఆమిధక భంత్రర 

4) పహభగహలు 

2. ఏడు గుయకకల (భాత్ృ దేఴత్ ) ఆమహధన ఎఴమి కహలంలో కొనసహగింది? 

1) ఇక్ష్వాకులు 

2) విశణు  కుండునులు 

3) కహకతీములు 

4) రేభులరహడ చాళుకుులు 

3. తెలంగహణ ధి షథ ంబం? 

1) మహజా ఫసద్దద ర్ ర ంకట్ మహం మెడుి  

2) ఴట్టి కోట్ట ఆయవాయుసహామి 

3) షో మఫులాా  ఖాన్ 

4) కహయోజి 

4. దేఴుల లాి మహభానుజం అంచనా రకహయం ఴ ైద్మహఫాద్ షంసహథ నంలో అక్ష్ుమహషుత్? 

1) 10%  

2) 5% 

3) 3% 

4) 4% 

 

 



 

 

5. కూందిరహట్టలో షమెైన జత్ను గుమితంచండు? 

1) కులికుత్ణబ్ షహ – కుత్ణబ్ ఉల్ భుల్క 

2) నిజాం ఉల్ భుల్క – మీర్ ఖభుు దిద న్ ఖాన్ 

3) నడుయుదదద లా - నిజాభుదదద లా 

4)  ైఴన్నన 

6. “షదయు రకహశ్ మహఴు “ బియుదాంకూత్ణడు ఎఴయు? 

1) భాద్నన 

2) అకకనన 

3) కంచయా గోనన 

4) ఏది కహద్ు 

7. ద్క్ష్ుణ ఫాయత్ దేవ తాజ్ భసల్ గహ రళదిద  చెందినది ఏది? 

1) ఆసహాన్ జా షభాధి 

2) పకుు ల్ భుల్క షభాధ ి

3) ళ ట్ ుయన్ భాల్ షభాధ ి

4) భహలకక ఫాభ షభాధి (చంద్ర భుఖి) 

8. పహర చిన (ఫృసత్ శిలా) ముగంలో జంట్ ఆళథ  ంజమహలు లబుబ ైన పహర ంత్ం ఏది? 

1) నేల కొండ లాి 

2) ఉద్ుర  గ ండ 

3) ఎలేవాయం 

4) ఉట్ృనర్ 

9. ముగల్ పహలకుడెైన భసభాద్ షహ ేమిట్ ఴ ైద్మహఫాద్ షంసహథ నంలో నాణేలను భుదిరంచినది ఎఴయు? 

1) నిజాం ఉల్ భుల్క  

2) అఫ్జ లుదదద లా 

3) మీర్ భసఫూబ్ ఆలీఖాన్ 



 

 

4) ఉసహాన్ ఆలీఖాన్ 

10. “పహభగహల” లో రథభుడు? 

1) అఫుల్ ఖాభర్ ఖాన్ 

2) పకుు ల్ భుల్క 

3) అసహాన్ జా 

4) వికహర్ ఉల్ – ఉభాు  

11. “జగన్ మిత్ర భండలి” సహథ కులు? 

1) ఎ.ఎల్. ఆద్ము 

2) ఫాగు మెడుి ఴయా 

3) అమిగే మహభసహామి 

4) ఉండుర  తాత్ము 

12. దావయథి యంగహచాయు యచించిన ముటి్ ముద్ట్ట నఴల? 

1) రజల భనిల 

2) మోద్ుగూులు 

3) చిలాయ దేఴుళుు 

4) జన ద్ం 

13. “అగగ లము” క జెైన షనాుళ, గ  ర ైద్ుుడుగహ రళద్ద  గహంచాడు. ఇత్డు ఎఴమి కహలంనాట్ట? 

1) రేభుల రహడ చాళుకుులు 

2) భుడు గ ండ చాళుకుులు 

3) కహకతీములు 

4) గోల్కండ కుత్ణబ్ షహఴిలు 

14. తెలంగహణ సహముధ పో మహట్ంలో తొలి అభయడు దొ డుి  కొభయము భయణ ంచిన మోజు? 

1) 1940 జుల ై 27 

2) 1946 పఫరఴమి 5 



 

 

3) 1946 జుల ై 4 

4) 1946 డుళ ంఫర్ 27 

15. “ఫాగు నగర్ మేడుయోను “ పహర యంభంచిన పహగహ ులాా  మెడుి . అభతే తెలుగు రసహమహలు చేళందెఴయు? 

1) కభత్ల మెడుి  

2) గడుమాయం మహభకృశు వయా 

3) గ ట్టి భుకుకల కృశు భూమిత 

4) బి,ళ 

16. 1919 లో ఴ ైదెమహఫాద్ ఖిలాపత్ ఉద్ుభానిన పహర యంభంచినది ఎఴయు? 

1) భసభాద్ అషగ ర్ 

2) సషన్ అషగ ర్ 

3) భసాద్ భుయుత జా 

4)  ై రహయంద్యు 

17. “భులిక ఉద్ుభం” ముటి్ ముద్ట్ ఎడు పహర యంబబ ైంది? 

1) ఫసుభన్న షులాత న్ ల కహలంలో 

2) అషఫ్ జాఴిల (నిజాం ల) కహలంలో 

3) 1952 ఇడుా  – సహంఫార్ గో ఫాుక్ ఉద్ుభ కహలంలో  

4) 1969 భులిక భుద్ుభ కహలంలో 

18. దాగేదేసలివి, భౌలి జలీల్, షయార్ జంగ్ లాంట్ట రళదిద  గహంచిన కఴులను పో లంచిందేరహయు? 

1) నళయుదదద లా 

2) అఫ్జ లుదదద లా 

3) మీర్ భసఫూబ్ ఆలీఖాన్  

4) ఉసహాన్ ఆలీఖాన్ 

 

 



 

 

19. కుత్ణబ్ షహఴిల కహలంలో ముద్ద  భంత్రర ఎఴయు? 

1) మీర్ జుభాా  

2) భజుందార్ 

3) ఐనుల్ భుల్క 

4) ఱహఫంద్ర్ 

20. ఫాగు నగమహనిన నిమిాంచిన గహు భ అషలు ేయు? 

1) చింత్ల పహల ం 

2) లాల గూడ 

3) చించల  

4)  ై ఏవి కహఴు 
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