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తెలంగాణ సార్వత్రిక విద్యాపీఠం (TOSS) 
ఇంటర్మీడియెట్ ప్రశ్నపత్రం - రూపకలపన - మార్గదర్శకాలు 

తెలుగు (305-T) 
 

 2022లో రూపొందొంచిన నూతన ఇొంటర్మీడియెట్ తెలుగు పాఠ్యపుస్తకొం ఆధాయొంగా ర్మక్షలు 
నయవహిస్తతరు. 

 ఈ నూతన తెలుగు వాచకొం ఆధాయొంగా ప్రశ్నత్రొం రూపొందొంచాలి. 
 ప్రశ్నత్రొంలో మొతతొం 5 విభాగాలు ఉొంటాయి. అవి: 

1వ విభాగొం - అవగాహన ప్రతిస్పొందన 
2వ భాగొం - స్వవమయచన 
3వ విభాగొం - స్ృజనాతీకత 
4వ విభాగొం - దజాలొం 
5వ విభాగొం - వాయకయణొంశాలు 

 ఒక్కొకొ స్తభర్థ్థానకి చొందన భాయతవొం కిొంద విధొంగా ఉొంటొంద. 
విభాగొం స్తభయథా ొం భాయతవ శాతొం (%) మారుొలు 

1వ విభాగొం 1. అవగాహన ప్రతిస్పొందన 10 10 
2వ విభాగొం 2. స్వవమయచన 50 50 
3వ విభాగొం 3. స్ృజనాతీకత 10 10 
4వ విభాగొం 4. దజాలొం 15 15 
5వ విభాగొం 5. వాయకయణొంశాలు 15 15 

మొతతొం 100 100 
 

 కాఠినయత స్తథయి కిొంద విధొంగా ఉొంటొంద.  
కాఠినయత స్తథయి శాతొం (%) మారుొలు స్తభయ్ా ొం - వివర్థ్లు 

కిిష్టొం 30 30 స్వవమయచన – వాయస్రూ ప్రశ్నలు 
భధయస్థొం 40 40 అవగాహన ప్రతిస్పొందన – రిచిత గదయొం, 

అరిచిత గదయొం 
స్వవమయచన – లఘు స్మాధాన ప్రశ్నలు 
స్ృజనాతీకత – స్ృజనాతీక అొంశాలు 
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కాఠినయత స్తథయి శాతొం (%) మారుొలు స్తభయ్ా ొం - వివర్థ్లు 
స్యళొం 30 30 దజాలొం – సొంత వాకాయలు, అర్థ్థలు, ర్థ్యమ 

దాలు, నానార్థ్థలు, ప్రకృతివికృతులు, 
వ్యయతపతతార్థ్థలు 
వాయకయణొంశాలు – రిచిత వాయకయణొంశాలు 

1వ విభాగొం 

1. అవగాహన - ప్రతిస్పొందన - ప్రశ్నల స్వభావొం వివర్థ్లు  
(i) రిచిత దయొం (5 మారుొలు) 

 దీనలో పాఠ్య పుస్తకొంలోన దయభాగొంలోన చుకొ గురుత (*) ఉనన దాయలను ఇవావలి. దీనకి 5 మారుొలు. 
 ఇొందులో దాయనన పూరిొంచి భావొం ర్థ్మభన గాన, లేదా దాయనన ఇచిి ప్రతి దాయథొం ర్థ్మభన గాన 

ఇవావలి. అయితే ఏదైనా ఒకే అొంశానన ఇొంటయనల్ ఛాయిస్ గా ఇవావలి.  
 అనగా దయొం పూరిొంచి భావొం ర్థ్యాలిిన ప్రశ్నలను రొండు ఇచిి ఒకదానకి జవాబు ర్థ్మభన 

అడగాలి. లేదా రొండు దాయలు ఇచిి ఒక దానకి ప్రతిదాయథొం ర్థ్మభన అడగాలి. 
 అొంతేగాన రొండు దాయలు ఇచిి ఒక దానకి ప్రతిదాయథొం, భరొక దానన దయపూయణ భావొం ర్థ్మభన 

అడగర్థ్దు.  
 రొండూ ఒకే అొంశానకి చొందనవై ఉొండాలి.  

(ii) అరిచిత గదయొం (5 మారుొలు) 
 దీనలో కేవలొం అరిచిత గదాయొంశాలనే అడుగాలి.  
 ఇొందులో 3 పేర్థ్లు ఉొండాలి. ఒక్కొకొ పేర్థ్లో కనీస్ొం 8 వాకాయలు ఉొండాలి. 
 ఈ అరిచిత గదయొం స్తమాజిక/ వైజాానక / స్తహితయ / చారిత్రక/ ర్థ్యవయణ అొంశాలకు చొందనవై 

ఉొండాలి. 
 లేదా వీటికి స్ొంఫొంధొంచిన స్మాచాయ టిటకలు కూడా ఇవవవచుి. 
 వీటికి చొందన 5 ప్రశ్నలు అడుగాలి. 
 ఒక్కొకొ ప్రశ్నకు 1 మారుొ చొపుపన మొతతొం 5 మారుొలు. 
 ఇచిిన అరిచిత అొంశ్ొం ఆధాయొంగా ప్రశ్నలకు జవాబులు ర్థ్మడొం లేదా కాయణలు వాటి పలితాలు 

తెలిపేలా ప్రశ్నలు అడగాలి. 
 ఎవరు, ఏమిటి, ఎకొడ వొంటి ప్రశ్నలు అడగర్థ్దు.  
 స్మాధానాలు నేరుగా పేర్థ్ల నుొండి ఎతితర్థ్సేలా ప్రశ్నలు ఇవవకూడదు.  
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2వ విభాగొం 
 

2. స్వవమయచన - ప్రశ్నల స్వభావొం - వివర్థ్లు 
 దీనలో రొండు యకాల ప్రశ్నలు ఇవావలి. అవి 1. లఘు స్మాధాన ప్రశ్నలు 2. వాయస్రూ స్మాధాన 

ప్రశ్నలు. 
 లఘు స్మాధాన ప్రశ్నలు 4 ఇవావలి. ఒక్కొకొ దానకి 5 మారుొల చొపుపన మొతతొం 4x5=20 మారుొలు.  
 ఈ నాలుగు ప్రశ్నలలో 2 దయభాగొం నుొండి, 2 గదయభాగొం నుొండి ఇవావలి. 
 వీటిలో ఒక ప్రశ్న తపనస్రిగా కవి/ యచయిత రిచయానకి స్ొంఫొంధొంచినదై ఉొండాలి. 
 ఒక్కొకొ ప్రశ్నకు 8 నుొండి 10 వాకాయలోి స్మాధానాలు ర్థ్యాలిి ఉొంటొంద.  
 వాయస్రూ ప్రశ్నలోి మూడిొంటికి (3) స్మాధానాలు ర్థ్యాలిి ఉొంటొంద. 
 ఒక్కొకొ ప్రశ్నకు 10 మారుొలు చొపుపన మొతతొం 30 మారుొలు.  
 ఈ వాయస్రూ ప్రశ్నలోి దయభాగొం నుొండి 2, గదయభాగొం నుొండి 2, ఉవాచకొం నుొండి 2 ప్రశ్నలు 

చొపుపన ఇొంటయనల్ ఛాయిస్ రూొంలో ఇవావలి. 
 అొంటే దయభాగొం నుొండి ఇొంటయనల్ ఛాయిస్ లో రొండు ప్రశ్నలు ఇసేత అొందులో ఒక దానకి జవాబు 

ర్థ్యాలిి ఉొంటొంద. అటిాగే గదయభాగొం, ఉవాచకొం నుొండి కూడా ఇవావలిి ఉొంటొంద. 
 ఒక్కొకొ ప్రశ్నకు 20 నుొండి 24 వాకాయలోి జవాబు ర్థ్యాలిి ఉొంటొంద. 
 ర్మక్షారుథలు తభకు తెలిసిన, తాము చూసిన, వినన, చదవిన అొంశాల ఆధాయొంగా సొంతమాటలోి 

వివరిస్తత/ విశ్లిషిస్తత / విభేదస్తత / స్భరిథస్తత / స్తర్థ్ొంశాలు తెలుపుతూ / పాత్ర స్వభావాలు / 
కాయణలు తెలుపుతూ జవాబులు ర్థ్సేలా ప్రశ్నలు ఉొండాలి. 

 పాఠాలలో ‘స్వవమయచన’ అభాయస్ొంలో ఇచిిన ప్రశ్నలను నేరుగా ఇవవర్థ్దు. 

 
3వ విభాగొం 

3. స్ృజనాతీకత - ప్రశ్నల స్వభావొం - వివర్థ్లు 
 దీనలో 3 ప్రశ్నలు ఇవావలి. వాటిలో ఒక దానకి జవాబు ర్థ్యాలి.  
 వాచకొంలో స్ృజనాతీకత అభాయస్ొంలో అడిగిన ప్రక్రిమలనే ప్రశ్నలుగా ఇవావలి. (ఉదా: లేఖ, ఆతీకథ, 

స్ొంభాష్ణ, దనచయయ, కవిత, గేమొం పడిగిొంపు మొదలైనవి). 
 స్ృజనాతీకత అభాయస్ొంలో ఇచిిన ప్రశ్నలను నేరుగా అడగర్థ్దు. ప్రక్రిమల ఆధాయొంగా అొంశాలను 

మారిి ప్రశ్నలు అడగాలి. 
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4వ విభాగొం 
 

4. దజాలొం - ప్రశ్నల స్వభావొం వివర్థ్లు 
 దీనలో 15 ప్రశ్నలు ఇవావలి. ఒక్కొకొ దానకి 1 మారుొ చొపుపన మొతతొం 15 మారుొలు.  
 వీటిలో 5 సొంత వాకాయలు ఇవావలి. 
 మిగిలిన 10 ప్రశ్నలు అర్థ్థలు, ర్థ్యమదాలు, నానార్థ్థలు, ప్రకృతి వికృతులు, వ్యయతపతతార్థ్థలకు 

చొందనవి ఇవావలి. ఇవి ఫహుళైచిిక ప్రశ్నలు ఉొండాలి. 

 
5వ విభాగొం 

 
5. వాయకయణొంశాలు - ప్రశ్నల స్వభావొం వివర్థ్లు 

 దీనలో 15 ప్రశ్నలు ఇవావలి. అనీన ఫహుళైచిిక ప్రశ్నలే ఇవావలి.  
 ఒక్కొకొ ప్రశ్నకు ఒక మారుొ చొపుపన మొతతొం 15 మారుొలు. 
 ఈ ప్రశ్నలనీన పాఠ్యపుస్తకొంలో రిచమొం చేసిన వాయకయణొంశాలకు చొందనవై ఉొండాలి.  
 అనగా గురు-లఘువ్యలను గురితొంచడొం, గణవిబజన చేమడొం, ఉతపలమాల, చొంకమాల లక్షణలు, 

స్వయణదీయఘ, గుణ, వృద్, అతతవ స్ొంధులు. దవగు, దవొందవ, ఫహువ్రీహి, రూక స్మాస్తలు. అొంతాయనుప్రాస్, 
చేకానుప్రాస్, అతిశ్యోకిత, స్వభావోకిత అలొంకార్థ్లు మొదలైనవి. 

 పాఠ్యపుస్తకొంలో వాయకయణొంశాల అభాయస్తలలో ఇచిిన ఉదాహయణలు, అభాయస్తల, ప్రశ్నలు నేరుగా 
ఇవవర్థ్దు. 

 
 


