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1. క్రింది వాటిలో ఏ ఉపనిషత్ హిమాలయాల గురించి పరస్ా ావించిింది ?
1) పరశ్నోపనిషత్

2) ముిండకోపనిషత్

3) కౌశితక్ ఉపనిషత్

4) తత్త
ై ా రీయోపనిషత్

2. క్రింది వానిలో ఏ బ్రరహ్మణింలో అరేబియా సముద్రిం – హిింద్ూ మహాసముదరరల గురించి వర్ణన ఉింది ?
1) ఐతరేయ

2) శతపథ

3) గోపథ

4) జమి
ై నీయ

3. ‘నదీసుత్తా ’ ఈ క్రింది వానిలో ఏ వేద్ిం ఉింది ?
1) ర్ుగేేద్ిం

2) యజురేేద్ిం 3) స్ామవేద్ిం

4) అధర్ేణ వేద్ిం

4. క్రింది వానిలో ఏ గరింథింలో ‘తమస్ో మ జయోత్తర్గ మయా’ అని ఉింది ?
1) కేనోపనిషత్ 2) ఈశ్నపనిషత్ 3) ముిండకోపనిషత్

4) బ్ృహ్దరర్ణోక ఉపనిషత్

5. క్ింది వానిని సరగా జతపర్చిండి ?
పాతపేర్ు

ఆధునిక పేర్ు

A. సుతుదిర

1. జీలిం

B. వపాన్

2. రావ

C. పర్ుష్నో

3. బియాన్

D. వతతస

4. సటలె జ్

1) A-1, B-2, C-4, D-3

2) A-4, B-1, C-3, D-2

3) A-4, B-3, C-2, D-1

4) A-3, B-1, C-2, D-4
6. మన పారచీన స్ాహితోింలో ‘ర్తోకార్ుడు’అనో పద్ిం క్ింది వానిలో దేనిని సూచిసుాింది ?
1) కనరోకుమార

2) హిింద్ూమహాసముద్రిం

3) అరేబియా సముద్రిం

4)

హిమాలయాలు
7. క్ింది వానిని సరగా జతపర్చిండి ?
పాతపేర్ు

ఆధునిక పేర్ు

A. ద్క్షిణ దిశ

1. ద్క్షిణిం

B. పారచీదిశ

2. పశిిమిం

C. పరచీత్యోదిశ

3. ఉతా ర్ిం

D. ఉదీత్యోదిశ

4. తూర్ుు
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1) A-4, B-2, C-1, D-3

2) A-1, B-4, C-2, D-3

3) A-3, B-2, C-1, D-4

4) A-2, B-4, C-3, D-1
8. మహాభరర్తిం యొకక అసలు పేర్ు క్ింది వానిలో ఏది ?
1) పించమదేవ

2) బ్ృహ్త్ సింహిత

3) జయ సింహిత

4) నిజమన
ై పేర్ు అింటూ

ఏది లేద్ు
9. ‘ఫణి’ అనగా క్ింది వాటిలో ఏది ?
1) చేయి

2) రాజనీత్త

3) యజఞాలలో ఉపయోగించే పరతోే క గుఱ్ఱ ిం

4) అనరర్ుోలు

10. ర్ుగేేద్ిం క్ింది వానిలో ఏ గరింథింతో ద్గగ ర సింబ్ింధరలని కలిగ ఉింది ?
1) త్యరపట
ీ కాలు 2) బ్ృహ్తకథ

3) బ్ైబిల్

4) జిండ్ అవెస్ా ా

11. ‘గనిష్న’ అింటే క్ింది వానిలో ఏమిటి ?
1) యజా ిం

2) యుద్ధ ిం

3) బ్రహ్మచర్ోిం

4) ముక్ా

12. బ్రరహిమ లిపన వషయింలో క్ింది వానిలో ఏది నిజిం ?
1) ఇది పై నుించి క్ింద్క్ రాయబ్డుతుింది

2) ఇది కుడి నుించి ఎడమక్ రాయబ్డుతుింది

3) ఇది ఎడమ నుించి కుడిక్ రాయబ్డుతుింది

4) ఇది క్రింది నుించి పైక్ రాయబ్డుతుింది

13. ఖరోష్ీీ లిపనని క్రింది పారింతరలోె ఎకకడ అధికింగా ఉపయోగించరర్ు ?
1) ఉతా ర్ భరర్తిం

2) మధో భరర్తిం

3) ద్క్షిణ భరర్తిం

4) వాయువో భరర్తిం

14. క్ింది వానిలో ఏ వేద్ిం దరసులు మరయు ద్సుోల గురించి వవరించిింది ?
1) ర్ుగేేద్ిం

2) యజురేేద్ిం 3) స్ామవేద్ిం

4) అధర్ేణ వేద్ిం

15. సనింధునదీ నరగరకతకు చింది చివర స్ారగా కనుగొనో నగర్ిం ఈ క్ింది వానిలో ఏది ?
1) లోథరల్

2) సురోకటోడ

3) ధో లవీర్

4) హ్ర్పాు

16. ఈ క్ింది వానిలో ఏవ వెైదక
ి కాలిం నరటి పరజల సభలు ?
A. సభ

B. సమిత్త

C. వధరత

D. గణ

1) AB

2) C,D

3) A, B, D

4) A, B, C, D

17. సనింధునరగారకతలో కనిపనించే వశిషీ త క్ింది వానిలో ఏమిటి ?
1) అభివృదిధ చిందిన లిపన

2) పరణరలికా బ్ద్ద మైన నగరాలు

3) వాోపార్ిం

4) నీటి పార్ుద్ల

18. క్ింది వాటిలో సరగా జతపడనిది ?
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1) హ్ర్పాు – మొద్ట కనుగొనో సనింధునగర్ిం
పరదశ
ే ిం

2) సురోకటోడ – గుర్రిం అవశ్ేషాలు దొ రక్న ఏకక
ై

3) కాలిబ్ింగన్ – అమమతలిె వగరహాలు పుషకలింగా దొ రక్న సథ లిం

4)

మొహ్ింజొదరరో – సనింధునగరాలలో అనిోింటికనరో పద్ద ది
19. క్ింది వానిలో ఏ లోహానిో పరపించింలో తొలిస్ారగా హ్ర్పాు పరజలు ఉపయోగించరర్ు ?
1)

బ్ింగార్ిం

2) వెిండి

3) రాగ

4) ఇతా డి

20. పత్తా ని పరపించింలో తొలిస్ారగాపిండిించిన వార్ు క్ింది వారలో ఎవర్ు ?
1) సుమేరయను
ె

2) ఈజిపనీయను
ె

3) సనింధు పరజలు

4) బ్రబిలోనియను
ె

21. క్ింది వానిని సరగా జతపర్చిండి ?
లోహ్ిం

దిగుమత్త పారింతిం

A. వెిండి

1. ద్క్షిణ భరర్తదేశిం

B. టిన్

2. బీహార్

C. లాపనస్ లాజుల ై

3. ఆఫ్ాానిస్ాాన్

D. జేడ్

4. మధో ఆసనయా

1) A-1, B-2, C-3, D-4

2) A-4, B-2, C-1, D-3

3) A-3, B-4, C-2, D-1

4) A-2, B-4, C-3, D-1
22. గాయత్తర మింతరిం క్ింది వానీలో ఏ దేవతని కీరా సా ుింది ?
1) పార్ేత్త

2) అమమతలిె

3) సర్సేత్త

4) స్ావత్తర

3) పది

4) పనెోిండు

23. వేదరింగాలు ఎనిో ఉనరోయి ?
1) ఆర్ు

2) ఎనిమిది

24. అశేమేధయాగిం గురించిన పరస్ా ావన క్ింది వానిలో దేనిలో ఉింది ?
1) కలు సూతరరలు

2) ఐతరేయ బ్రరహ్మణ

3) శతపథ బ్రరహ్మణ

4) ఛరిందో గో ఉపనిషత్

25. ర్ుగేేదరనిో ఈ క్ిందివానిలో ఏ తర్హా పురోహితుడు అధోయనిం చేస్ా ాడు ?
1) హ్ో త్తర

2) ఉదరగత్తర

3) అధవర్ుో

4) పవ
ై ార్ు ఎవర్ు కాద్ు

26. సనింధు నరగరకత అింతరించి పో వడరనిక్ క్ింది వానికో ఏవ కార్ణరలు ?
1) పరకృత్త వెప
ై రతరోలు

2) వాోపార్ిం తగగ పో వడిం 3) ఆర్ుోలు ద్ిండయాతర

4) పై కార్ణరలు అనిో

27. 518 బి.సన.లో సనింధు నది పారింతిం మీద్ ద్ిండత్తా న వార్ు క్ింది వారలో ఎవర్ు ?
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2) డేరయన్-II

3) అల గాజిండర్

4) పవ
ై ార్ు ఎవర్ు కాద్ు

28. క్ింది వానిలో పారచీన భరర్త్యయ జఞమిత్త శ్ాసా ర గరింథిం ఏది ?
1) శ్ౌతర సూతరరలు

2) సులే సూతరరలు

3) ధర్మ సూతరరలు

4) గృహ్ో సూతరరలు

29. ఉప వేదరలు ఎనిో ఉనరోయి ?
1)

నరలుగు

2) మూడు

3) పది

4) ఎనిమిది

30. క్ింది వానిని సరగా జతపర్చిండి ?
రాజకీయ సింసథ లు

అధిపతులు

A. కుల

1. గారమీణ

B. గారమ

2. వనుత్త

C. వన్

3. గృహ్పత్త

D. జన

4. రాజన్

1) A-2, B-3, C-1, D-4

2) A-4, B-1, C-3, D-2

3) A-3, B-1, C-2, D-4

4) A-1, B-4, C-3, D-2
31. ర్ుగేేద్ కాలింలో ఉిండే అధికార్ులలో ‘పరజఞపత్త’ అనగా ఈ క్ింది వారలో ఎవర్ు ?
1) పింట భూముల అధిపత్త

2) పురోహితుడు

3) సేనరపత్త

4) గారమాధికార

32. క్ింది వానిలో సనింధు పరజలకు తలియని జింతువు ఏది ?
1) ఏనుగు

2) పులి

3) సనింహ్ిం

4) ఎద్ుద

33. నరలుగు ఆశరమాలు గురించిన వవర్ణ ఈ క్రింది వానిలో దేనిలో ఉింది ?
2) బ్ృహ్దరర్ణోక ఉపనిషత్

2) జఞబ్రల ఉపనిషత్

3) ఈశ్నపనిషత్

4)

తైత్తారీయోపనిషత్
34. ర్ుగేేద్ింలో మొతా ిం ఎింద్ర్ు దేవతలను గురించి పరస్ా ావించబ్డిింది ?
1) 24

2) 33

3) 43

4) 35

35. ‘నిషాక’ అనబ్డే పద్ిం ఈ క్ింది వానిలో దేనిని సూచిసుాింది ?
1) బ్ింగార్ు నరణిం

2) గోవులు

3) అింద్మన
ై సీా ల
ర ు

4) సముద్రిం

36. చరతుర్ేర్ణ వధరనిం గురించి ఈ క్ింది వానిలో దేనిలో వవరించబ్డిింది ?
1) అధర్ేణ వేద్ిం

2) యజురేేద్ిం 3) స్ామవేద్ిం

4) ర్ుగేేద్ిం

37. వేద్కాలింలో ఎవరకీ యగోోపీతిం ధరించగల అర్హత ఉిండేది ?
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1) అశేర్క్షకుడు

2) గోర్క్షకుడు

3) ర్థరకార్ుడు

4) వోవస్ాయ భూమి

కలవార్ింద్ర్ూ
38. క్ింది వానిని సరగా జతపర్చిండి ?
బ్ుద్ుధని జీవత ద్శలు

సింకేతరలు

A. జననిం

1. సూ
ా ప

B. వెైరాగోిం

2. బ్ో ధివృక్షిం

C. నిరాేణిం

3. గుఱ్ఱ ము

D. మర్ణిం

4. తరమర్ మరయు ఎద్ుద

1) A-2, B-3, C-1, D-4

2) A-4, B-3, C-2, D-1

3) A-1, B-4, C-2, D-3

4) A-3, B-2, C-4, D-1
39. సనింధు పరజల పరధరన దవ
ై ిం ఈ క్రింది వానిలో ఎవర్ు ?
1) వషు
ణ

2) లిింగ, యోని ముద్రలు 3) ఇింద్ర

4) పశుపత్త మహాదేవ

40. ‘శ్ేరణి’ అనగా ఈ క్రింది వాటిలో ఏమిటి ?
1) సైనిక ద్ళాలు

2) వాోపార్ుల సింఘాలు 3) బ్రరహ్మణ అగరహారాలు 4) రాజ వద్ో సింసథ లు

41. ‘యవనిక’ అనో పద్ిం ఈ క్ింది వానిలో దేనిని సూచిసుాింది ?
1) ర్ింగసథ ల తర్ 2) వర

3) ఇనుము

4) బ్ింగార్ిం

42. మగధ స్ామాాజో స్ాథపకుడు క్ింది వారలో ఎవర్ు ?
1) బిింబిస్ార్ుడు

2) బిింద్ుస్ార్ుడు

3) ఆజఞతశతృ

4) పరసన
ే జితు
ా

43. మన దేశ పారచీన చరతరలో మొద్టి వోవస్ాయ నివాస కేింద్రిం ఈ క్రింది వానిలో ఏది ?
1) మొహ్ర్ార్

2) మొహ్ింజొదరరో

3) కపనలవసుా

4) హ్సనా నరపురా

44. పాటలీపుతరరనిో నిరమించిింది ఈ క్రింది వారలో ఎవర్ు ?
1) మహాపద్మనింద్ుడు

2) ఆజఞతశతృ

3) ఉద్యన్

4) శిశినరగ

45. ఈ క్రింది వానిని జతపర్చిండి ?
కాలిం

సింఘటన

A. 1500-1000 కీర.పూ.

1. షో డశ జనపదరలు

B. 1000 కీర.పూ.

2. మలి వేద్ ద్శ

C. 1000-600 కీర.పూ.

3. ఇనుము లభోిం కావటిం
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D. 600 కీర.పూ.

4. తొలి ఋగేేద్ కాలిం

1) A-2, B-4, C-3, D-1

2) A-1, B-4, C-2, D-1

3) A-3, B-2, C-4, D-1

4) A-4, B-3, C-2, D-1
46. క్ింది వానిలో సరగా జతపడనిది ఏది ?
1) మగధ – రాజగృహ్

2) లచివ – కౌశ్ాింబి

3) అింగ – చింప

4) అవింత్త – ఉజజ యిని

47. క్ింది వానిలో గౌతమ బ్ుద్ుధని జీవనరనిక్ సింబ్ింధిించి నిజిం కానిది ?
1) దేవద్తు
ా డు ఇతని అసలు పేర్ు

2) ఇతని జననిం కీర.పూ. 563 లో లుింబినీవనింలో జరగింది

3) 35 సింవతసరాల వయసుసలో బ్ో ధగయ వద్ద జఞానోద్యిం ప ిందరడు

4) 80

సింవతసరాల వయసుసలో కీర.పూ. 483 మధో కాలింలో ఉతా ర్పరదశ్
ే లోని కుశినగర్ వద్ద మర్ణిించరడు
48. క్ింది వానిని జతపర్చిండి ?
వోకుాలు

బ్ుద్ుధనితో సింబ్ింధిం

A. మహామాయ

1. భరర్ో

B. యశ్నధర్

2. తలిె

C. గౌతమి

3. సవత్త తలిె

D. అలార్ కలామా

4. ధరోనిం నేరున వోక్ా

1) A-1, B-2, C-4, D-3

2) A-2, B-1, C-3, D-4

3) A-3, B-1, C-4, D-2

4) A-4, B-1, C-2, D-3
49. మొద్టి బ్ౌద్ధ సమావేశిం ఎకకడ జరగింది ?
1) రాజగృహ్

2) వెశ్
ై ాలి

3) పాటలీపుతరర 4) కాశ్మమర్

50. నలింద్ వశేవదరోలయానిో ఈ క్ింది వారలో ఎవర్ు స్ాథపనించరర్ు ?
1) శిశునరగుడు

2) ధర్మపాలుడు

3) కుమార్ గుపాా

4) సకింధ గుపుాడు

1. 3

2. 2

3. 1

4. 4

5. 3

6. 3

7. 2

8. 3

9. 4

10. 4

11. 2

12. 3

13. 4

14. 1

15. 3

16. 4

17. 2

18. 3

19. 2

20. 3
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21. 1

22. 4

23. 1

24. 3

25. 1

26. 4

27. 1

28. 2

29. 1

30. 3

31. 1

32. 3

33. 2

34. 2

35. 1

36. 4

37. 3

38. 2

39. 4

40. 2

41. 1

42. 1

43. 1

44. 3

45. 4

46. 2

47. 1

48. 2

49. 1

50. 3
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