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6 A - వాణిజ్య ప్రకటనల రచన 

పాఠాయంశాలు 
 
 
అభ్యస్న ఫలితాలు 

1. వ్యాపయరయభివృద్ధిలో కలీకపయత్ర పో ష ించే వావహార న పైుణ్యాలు, వ్యణ్జి్ా పరకటనల గుర ించిన విషయ 
పర జ్ఞా నయన్ని ప ిందుతయరు. 

2. పరకటనల రకయలు, ఆవశ్ాకత్, పరయోజ్నయలు మొదల ైన అింశయలను గూర ిన అవగయహనను 
ప ింప ింద్ధించుకుింటారు. 

3. వ్యణ్ిజ్ా పరకటనలలో పరతిఫలించే వస్ుు వు, వాకుు లు, భాష, స్ింస్కృతి, పర ణ్యమాలు మొదల ైన అింశయల 
గుర ించిన అవగయహనను ప ించుకుింటారు. 

4. పరకటనల న్నరయాణ్చటరా లు, లాభనష్యా లు మొదల ైన అింశయలను గుర ించి తలెుస్ుకుింటారు.   
5. వ్యణ్ిజ్ా పరకటనలలోన్న మెళకువలను గరహ ించి త్మ స్ృజ్నయత్ాకశ్కతుతో ఆయా వ్యాపయర స్ింస్థలలో 

ఉద్యాగ/ఉపయధధ అవకయశయలను ప ిందగలుగుతయరు.  
 
 

పాఠాయంశాలు  
I. (అ)  వ్యణ్ిజ్ా పరకటనలు-న్నరవచనిం-నేపథ్ాిం; వ్యణి్జ్ా పరకటనలు రకయలు-గృహో పకరణ్  

        విద్యా వ్ ైదా స్ింబింధధతయలు, ఆహార ఆరోగా స్ింబింధధతయలు, వినోద విలాస్ వస్ుు     
        స్ింబింధధతయలు మొదల ైనవి.  
(ఆ)  దృశ్ా శ్రవా పరకటనలు – స్వరూప స్వభావ్యలు; స్ింభాషణ్లు, నేపథ్ా స్ింగీత్ిం,   
        చితయర లు, ఆహారాిం, అభినయిం(ఆశ్ిరాిం, అదుుత్ిం) మొదల ైనవి. 

II. (అ)  వ్యణ్ిజ్ా పయరయోజిత్ దృశ్ా పరకటనలు – వరీీకరణ్ – పర చయిం  
        ముద్ధరత్ పరకటనలు, పతిరకయ పరకటనలు, గోడ పతిరకయ పరకటనలు, కరపత్ర పరకటనలు,    
            డిజిటల్, టీవీ, స న్నమా, అింత్రయా ల పరకటనలు మొదల ైనవి. 
(ఆ)  వ్యణ్ిజ్ా పయరయోజిత్ శ్రవా పరకటనలు-వరీీకరణ్-పర చయిం  
        స్ించయర స్మాచయర పరకటనలు, రేడియో పరకటనలు, ర ైలవవ పరకటనలు, ఆరీాసీ    
            పరకటనలు, మొబ ైల్ పరకటనలు మొదల ైనవి.  

III. (అ)  పరకటనల న్నరయాణ్ చటరా లు  
       వస్ుు వు, పయత్రలు, స్ింభాషణ్, నేపథ్ాిం, ఇతివృత్ుిం మొదల ైనవి. 
(ఆ)  దృశ్ా శ్రవా పరకటనలు – అనువరునిం 



 
 
 
 

         దృశ్ా శ్రవా పరకటనలు త్యారుచేయడిం, విద్యారుథ లవ పయత్రధయరులుగయ త్గ న   
          స్న్నివే్శయలతో ఒక న్నమిషకయల పర మితితో వీడియో త్యారుచేయడిం  

IV. (అ)  వ్యణ్ిజ్ా పరకటనలు – వస్ుు  రూప పర ణ్యమిం – స్మీక్ష  
(ఆ)  దృశ్ా శ్రవా పరకటనల న్నరయాణ్ చటరా లు – విశలేషణ్  

V. పరా జ్ెకుట  వరుు  
(అ)  వ్యణ్ిజ్ా పరకటనల సీవయ స్ృజ్న  
(ఆ)  పయరయోజిత్ పరకటనల సీవయ స్ృజ్న  
          (పరభుత్వ స్ింక్షేమ పథ్కయలు, పరజ్ఞహ త్ పరకటనల స్ృజ్న) 

(ఇ)  పరకటన స్రషాలతో ముఖాముఖి  
  

 

స్హపాఠ్య కారయకలాపాలు  
1. పరముఖ వ్యణ్ిజ్ా స్ింస్థల దృశ్ా, శ్వా పరకటనల సేకరణ్, విశలేషణ్. 
2. వ్యాపయర విజ్యింలో దృశ్ా శ్రవా పరకటనలపయత్ర – స్మీక్ష, విజ్యవింత్మెనై దృశ్ా శ్రవా వ్యణ్జి్ా పరకటనల 

అధ్ాయనిం.  
3. దృశ్ా శ్రవా వ్యణ్ిజ్ా పరకటనలలో తెలుగుభాష పయర ధయనా౦ – అించనయ.  
4. పయఠ్ా పరణ్యళికలోన్న అింశయలప ై వ్యాసయలు/స్దస్ుులు/స్మీక్షలు/చరిలు/వకుృత్విం/పరహేళికల  

న్నరవహణ్. 
5. వ్యణ్ిజ్ా పరకటనలలో వస్ుు పయర ధ్మాాలు – ఉద్య. ఆభరణ్యలు, విదా, వ్ ైదాిం, వసయు ా లు, ఇళళు, స్థలాలు, 

గృహో పకరణ్యలు, వ్యహనయలు, మదాిం, పయల ఉత్పత్తు లు, ప గయకు ఉత్పత్తు లు  మొ. అధ్ాయనిం. 
6. వ్యణ్ిజ్ా పరకటనలలో లక్షా పయర ధ్మాాలు – గృహ ణ్ులు, ప లేలు, ఉద్య ాగులు, స్ింపనుిలు, మధ్ాత్రగతి, 

వృదుి లు, విద్యారుథ లు మొ. అధ్ాయనిం.  
 

 

ఉప్యుకత గరంథాలు  
1. టీవీ పరకటనలు: భాష్య స్ింస్కృత్తల పర శీలన  – డయకార్ వ్ేింపల ే  షరఫీ్  
2. మాధ్ామాల రచన – డయకార్ బి ఆర్ అింబేదకర్ సయరవతిరక విశ్వవిద్యాలయిం  
3. అడవర టాజిింగ్ స ద్యి ింత్ము, ఆచరణ్ – వి. దురయీ భవ్యన్న – ప టటా  శీరరయములు తలెుగు విశ్వవిద్యాలయిం  
4. అడవర టాజిింగ్ కథ్లు –  ఏ జీ కృషణమూర ు – ఎమెసో క పరచురణ్ 
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మాదిరి ప్రశ్నప్త్రం 



 
 
 
 

వావధధ: 3 గింటలు                                                                                మారుకలు: 75   
I. కతింద్ధవ్యటటలో ఐదు అింశయలకు స్ింగరహ స్మాధయనయలు రయయిండి.               5x5=25  
1. పరకటన నేపథ్ాిం  
2. పరకటన  
3. శ్రవా పరకటనలు   
4. దృశ్ా పరకటనలు  
5. స్ించయర పరకటనలు    
6. పయరయోజిత్ పరకటనలు    
7. వ్యణ్ిజ్ా పరకటనలు   
8. రేడియో పరకటన    
9. ర ైలవవ పరకటన  
10. టీవీ పరకటనలు  

 
II. ఈ కతింద్ధ పరశ్ిలకు స్మగర స్మాధయనయలు రయయిండి.                          5x10=50  
11. (అ)  వ్యణ్ిజ్ా పరకటనల చయర త్రక నేపథ్యాన్ని అించనయ వే్యిండి.  (లవద్య) 

(ఆ)  దృశ్ా పరకటనల స్వరూప స్వభావ్యలను వివర ించిండి.  
12. (అ)  కరపత్ర పరకటనల గుర ించి రయయిండి.    (లవద్య) 

(ఆ)  వ్యణ్ిజ్ా పయరయోజిత్ పరకటనలను వివర ించిండి.    
13. (అ)  పరకటనల న్నరయాణ్ చటరా లతో ఏద్ెైనయ ఒక పరకటనను అనువర ుింపజ్ేయిండి    (లవద్య)  

(ఆ)  దృశ్ా పరకటనల సయమగ రన్న వివర ించి ఏద్ెైనయ ఒక పయరయోజిత్ పరకటన నమూనయ  
           త్యారుచేయిండి.   

14. (అ) వ్యణ్ిజ్ా పరకటనల రూప పర ణ్యమాన్ని విశలేష ించిండి.   (లవద్య)  
(ఆ)  దృశ్ా శ్రవా పరకటనల ఆకరషణ్ీయత్ను వ్యాఖాాన్నించిండి.   

15. (అ)  ఏద్ెైనయ ఒక వ్యణ్ిజ్ా పరకటనను త్యారుచేయిండి.   (లవద్య) 
(ఆ)  ఒక పరజ్ఞహ త్ శ్రవా పరకటనను త్యారుచేయిండి.  
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6 B – గేయ రచన 

పాఠాయంశాలు 
అభ్యస్న ఫలితాలు  



 
 
 
 

1. తెలుగు గేయ సయహ త్ాింలో పరధయనమెనై గయేిం, గేయిం-రకయలు, గయేలక్షణ్యలు మొదల ైన అింశయలను 
గుర ించిన స్ింపూరణ విషయ పర జ్ఞా నయన్ని ప ిందుతయరు. 

2. పరముఖ గయేకవులు, వ్యర  గయేాలకు స్ింబింధధించిన అవగయహనను ప ించుకుింటారు. 
3. స నీగయేరచన, పేరడీ గయేాలు, స నీ గయేాలప ై జ్ఞనపద, శయసీుయీ, లలత్గతీయల పరభావిం మొదల ైన 

అింశయలప  ైఅవగయహనను ప ించుకుింటారు.  
4. గేయిం విజ్యవింత్ిం కయవడింలో  తలెుగు నుడికయరిం, సయమతె్లు, జ్ఞతీయాలు, అలింకయరయలు, నూత్ి 

పదబింధయలు పో ష ించ ేపయత్రను విశలేష ించగలుగుతయరు.  
5. అనకేరకయల గేయాలను విభిని కోణ్యలలో అధ్ాయనిం చయేడింద్యవరయ విజ్ఞా నింతోబాటు స్ృజ్నయత్ాకశ్కతున్న 

కూడయ ప ింప ింద్ధించుకుింటారు.  
పాఠాయంశాలు  

I. (అ)  గేయిం న్నరవచనిం – పుటుా పూరోవత్ురయలు;   గేయిం రకయలు, పరయాయపద్యలు-కీరున,   
        స్ింకీరున, పదిం, కృతి, పయట, భజ్న, జ్ఞవళీ, తిలాే నయ;  గేయలక్షణ్యలు-సయకీ, పలేవి,  
        అనుపలేవి, చరణ్ిం;  గేయిం, గీత్ిం, పయట, జ్ఞనపదగేయగయథ్లు-భేద సయమాాలు.    
 (ఆ)  పరముఖ గేయకవులు-గురజ్ఞడ, రయయపోర లు, గర మెళు, అడివి బాప రయజు, బస్వరయజు,   
        నిండూర ,  కొనకళు, ద్ేవులపలే, శీర శీర, అింద్ెశీర, గోరటట వ్ ింకని;  పరముఖ   
        స నీగేయకవులు- స్ముద్యర ల, ప ింగళి, మలాే ద్ధ, శీరశీర,  దే్వులపలే, కొస్రయజు, ఆతేరయ,    
        స నయర , వే్టూర ,  జ్ఞలాద్ధ, స ర వ్ న ిల, భువనచిందర, చిందరబో స్. 

II. (అ)  గేయిం - రూపపర ణ్యమిం    
       గేయిం, గీత్ిం, పయటల చయర త్రక నేపథ్ాిం; స న్నమా పయటలు-రకయలు: హర కథ్లు,   
         బురరకథ్లు, యక్షగయనయలు, వీధధనయటకయలు, జ్ఞవళీలు.   
(ఆ)  గేయిం – వస్ుు  పర ణ్యమిం   
       గేయిం, గీత్ిం, పయటల సయింస్కృతిక, సయమాజిక, రయజ్కీయ, అభుాదయ, విపేవ  
       దృకపథ్యల చయర త్రక అవగయహన;  స న్నమా పయటలు-రకయలు: భకతు, యుగళ, బృింద,  
       అభుాదయ, విపేవ, ద్ేశ్భకతు గీతయలు; శ్ృింగయర, హాస్ా, కరుణ్, వీర, అదుుత్   
       రసయత్ాకయలు.   

III.  (అ)  స న్నమా పయట – న్నరయాణ్ చటరా లు  
       శ్ృతి, లయ, గతి, నడక, శ ైల, శిలపిం, ఛిందస్ుు   
(ఆ)  పరముఖ స న్నమాపయటలకు పేరడీరచనయ న ైపుణ్యాలు  

IV. (ఆ)  జ్నరింజ్క స న్నమాపయటలప ై జ్ఞనపద, శయసీుయీ, ప ైీవ్ేటు గీతయల పరభావిం – విశలేషణ్ 

           సాకీ, ప్లలవి, అనుప్లలవి, చరణాలు, కోరస్ మొ.వి.  
(ఆ)  అనువ్యదగేయాల/పయటల లోన్న తెలుగుదనిం – విశలేషణ్ 

       స్ంస్ుృతి, అలంకారాలు, నడక, వస్ుత వు, భావం, నుడికారం, సామెత్లు, జ్ాతీయాలు,   
         ప్దబంధాలు  మొ.వి.   



 
 
 
 

V.  పరా జ్ెకుట  వరుు  
(అ)  స న్నమా పయట స్ృజ్న   
(ఆ)  ఆధ్ున్నక జ్ఞనపదగేయ శ ైలులు – క్షేత్రసయథ యి అధ్ాయనిం  
(ఇ)  స న్నమా పయట – కొన్ని జ్నరింజ్క బాణ్ీలు – స్మీక్ష   
 

స్హపాఠ్య కారయకలాపాలు  
1 తెలుగు స న్నమా పయటకు జ్ఞతీయ బహుమతి సయధధించిన “తలెుగువీర లవవరయ!...”(శీర శీర), 

“రయలపో వు పువ్యవ నీకు రయగయల ిందుకే ...”(వ్టేూర ), “ననేు స తై్ిం ...(అశోక్ తజే్) పయటల 
అధ్ాయనిం  

2 ఛింద్య లక్షణ్యలు కలగ న స న్నమా పయటలను గుర ుించడిం.  
3 స్ముద్యర ల, శీర శీర, వ్టేూర  ల భకతు, స్ింద్శే్గీతయల పర శీలన.  
4 సయథ న్నకమెనై పరస ది  గేయ  రచనలు, బాణ్లీను సకేర ించడిం; గేయ రచయిత్లతో ముఖాముఖీ.   
5 పయఠయాింశయలప  ైస్దస్ుులు/వ్యాస్రచన/వకుృత్విం/చరి/పరహళేిక/గేయకవుల జ్నాద్ధనోత్ువ్యల 

న్నరవహణ్. 
ఉప్యుకత  గరంథాలు  

1. ఆిందర వ్యగేీయకయరుల చర త్ర – బాలాింత్రపు రజ్నీకయింత్రయవు  
2. తెలుగు సయహ త్ా చర త్ర – డయకార్ ద్యవనయ శయస ు  ీ 
3. తెలుగు స న్నమాపయట చర త్ర -  డయకార్ ప డైిపయల 

4. వ్ేటూర  పయట – డయకార్ జ్యింతి చకరవర ు 
5. పయటలో  ఏముింద్ధ, నయ మాటలో ఏముింద్ధ?  - స నయర   
6. తెలుగు – మౌలకయింశయలు – డయకార్ బి ఆర్ అింబదేకర్ సయరవతిరక విశ్వవిద్యాలయిం  
7. ఆధ్ున్నకయింధ్ర కవిత్వము – స్ింపరద్యయము, పరయోగము – స నయర   

 

ఔపాధిక తలెుగు (ఫంక్షనల్ తలెుగు) 
సెమిస్టరు V  

6 B  -  గేయ రచన  
మాదిరి ప్రశ్నప్త్రం 

వావధధ: 3 గింటలు                                                                                మారుకలు: 75   
I. కతింద్ధవ్యటటలో ఐదు అింశయలకు స్ింగరహ స్మాధయనయలు రయయిండ.ి               5x5=25  

1. గేయిం  
2. పయట  
3. పయట నేపథ్ాిం  
4. గేయవస్ుు వు  



 
 
 
 

5. గేయఛిందస్ుు     
6.  గేయశ ైల   
7.  గేయిం నమూనయ  
8. గర మెళు  
9. స్ముద్యర ల   
10. విపేవగీత్ిం  
 

II. ఈ కతింద్ధ పరశ్ిలకు స్మగర స్మాధయనయలు రయయిండి.                          5x10=50  
11. (అ)  గేయాన్ని న్నరవచిించి ద్యన్న నేపథ్యాన్ని వివర ించిండి.  (లవద్య) 

         (ఆ)  గేయిం, పయట భేద సయరూపయాలను చర ిించిండి.  
12. (అ)  పయట రూపపర ణ్యమాన్ని చర ిించిండి.    (లవద్య) 

          (ఆ)  స న్నమా పయటలోన్న వస్ుు  పర ణ్యమాన్ని సో ద్యహరణ్ింగయ వివర ించిండి.   
13. (అ)  ఏద్ెైనయ ఒక స న్నమా పయటకు పేరడీ త్యారుచేయిండి.   (లవద్య)  

         (ఆ)  స న్నమా పయటలలోన్న శ్బద  చమత్కృతిన్న వివర ించిండి.   
14. (అ) స న్నమా పయటలలో కన్నప ించే జ్ఞనపద బాణ్ీలను గుర ించి రయయిండి.   (లవద్య)  

         (ఆ)  స న్నమా పయటలప ై విపేవగీతయల పరభావ్యన్ని విశలేష ించిండ.ి   
15. (అ)  పరయావరణ్ పర రక్షణ్ప ై ఒక పయటను రచిించిండి.   (లవద్య) 

          (ఆ)  జ్నరింజ్క బాణ్ీలను స్మీక్షిించిండి.  
 
 
 
 

ఔపాధిక తలెుగు (ఫంక్షనల్ తలెుగు) 
సెమిస్టరు V 

6 C – రడేియో రచన 

పాఠాయంశాలు 
 
 
అభ్యస్న ఫలితాలు 

1. రేడియోకత స్ింబింధధన విషయ పర జ్ఞా నింతోపయటు ఉపయధధ అవకయశయలను గుర ించి తెలుస్ుకుింటారు. 
2. రేడియో పరసయరయల అభివాకతు వ్ ైవిధ్ాిం, భాష-యాస్-టోన్-ఉచయిరణ్ మొదల ైన అింశయలను 

గూర ిన అవగయహన కలుగుత్తింద్ధ. 



 
 
 
 

3. యువవ్యణ్ి, వావసయయ కయరాకరమాలు, సీు లీ కయరాకరమాలు, కయర ాకుల కయరాకరమాల వింటట 
వ్ ైవిధ్ాభర త్ రేడియో కయరాకరమాలను గుర ించిన అవగయహన కలుగుత్తింద్ధ. 

4. సయింస్కృతిక వ్యహ కగయ, వ్యరధధగయ రేడియో ఏ విధ్ింగయ ఉపయోగపడుత్తింద్య  తెలుస్ుకుింటారు. 
5. రేడియో రూపకయలి స్ృజిించడిం, వివిధ్ రింగయలలో ఉని కళాకయరులను ఇింటరూవూ చేయడిం, 

రేడియో నయటటకలి స్మీక్షిించడింవింటట కయరాకరమాలద్యవరయ అభివాకతు న ైపుణ్యాలను 
ప ింప ింద్ధించుకుింటారు.   

 
పాఠాయంశాలు  

I.  (అ)  రేడియో – ఆవిరయువ వికయసయలు; రేడియోలో తెలుగు కయరాకరమ పరసయరయలు –  
         పయర ింతీయ, రయషీాయా, జ్ఞతీయ, అింత్రయా తీయ సయథ యులు;  రేడియోలో ఒకరోజు తెలుగు   
          పరసయరయల  స్మీక్ష.  
  (ఆ)  రేడియో కయరాకరమాలు – పరయోజ్నయలు; స్మాజ్ింప ై రేడియో పరభావిం–ఉపయధధ   
         కలపన.    

II. (అ)  వ్ ైజ్ఞా న్నక కయరాకరమాలు: తెలుగు వ్యరులు - పయర ింతీయ, జ్ఞతీయ,  అింత్రయా తీయ   
       సయథ యులు; వ్యరయు  విశలేషణ్లు,  వ్ ైదా స్లహాలు, నయాయస్లహాలు, స్ింగీత్   
      పయఠయలు, స్ింస్కృత్ పయఠయలు; పరముఖ నయయకుల, కవుల, శయస్ు వీ్ేత్ుల, కళాకయరుల  
       పర చయాలు;  కవిస్మమాళనయలు; పరస్ింగయలు మొదల ైనవ్యటట న్నరవహణ్ - పర చయిం.     
(ఆ)  బృిందచరిలు, కయర ాకుల కయరాకరమాలు, సీు లీ కయరాకరమాలు, యువవ్యణి్, వావసయయ    
    కయరాకరమాలు, కౌన్నులింగ్, సయహ త్ా స్మీక్షలు మొదల ైనవ్యటట  న్నరవహణ్- పర చయిం  

III. (అ)  రేడియో పరసయరయలు-న్నరయాణ్ చటరా లు; భాష, శ ైల, ఉచయిరణ్, టోన్, యాస్,   
         పయర మాణ్ికత్, కయరాకరమాల న్నడివి, పరమాణ్ భాష, వ్యాఖాానిం, కయరాకరమ న్నరవహణ్   
          కూరుప –  న ైపుణ్యాలు.   
(ఆ)  వ్యరులు, వ్యరయు వ్యాఖాలు, ఇింటరూవూ న్నవ్ేద్ధకలు, పరకటనలు, రయజ్కీయ వాింగా  

                       కథ్నయలు – న్నరవహణ్, రచనయ న ైపుణ్యాలు 
IV. (అ) భాష, శ ైల, లలత్గీతయలు, ద్ేశ్భకతు గీతయలు, స న్నమా పయటలు, జ్ఞనపద గీతయలు, స్మసయా  

        పూరణ్లు, ఆధయాతిాక కయరాకరమాలు, పరముఖులతో ముఖాముఖి మొదల ైనవ్యటట  
       న్నరవహణ్ప ై విశలేషణ్  
(ఆ) రేడియో నయటటకలు, వాకతుత్వ వికయస్ిం, స్ూకతు స్ుధ్, శయసీుయీ స్ింగీత్ిం - గయత్రిం, వ్యదాిం  
       మొదల ైనవ్యటట న్నరవహణ్ప ై విశలేషణ్.    

V. పరా జ్ెకుట  వరుు   
(అ)  రేడియో రూపకిం – స్ృజ్న   
(ఆ)  హర కథ్, బురరకథ్, కళాకయరులతో కథ్యకథ్నింప ై ముఖాముఖీ  



 
 
 
 

(ఇ)  రేడియో నయటటక స్మీక్ష   
స్హపాఠ్య కారయకలాపాలు  

1 రేడయిో పరస్ింగిం త్యారు చయేడిం. 
2 newsonair అనే పరసయరభారతి యాప్ ను ద్ధగుమతి చసే్ుకోవడిం, రడేియో పరసయరయలలో పరధయన 

కయరాకరమాల వివరయలను సేకర ించడిం.  
3 సయథ న్నక రడేియో పరసయరన్నపుణ్ులు/కళాకయరులతో ముఖాముఖి.  
4 పయఠ్ా పరణ్యళికలోన్న అింశయలప ై వ్యాసయలు/స్దస్ుులు/స్మీక్షలు/చరిలు/వకుృత్విం/పరహేళికల  

న్నరవహణ్. 
5 రేడయిో చయనళులో స్హవిద్యారుథ లతో కలస  ‘ఆజ్ఞద్ీ కయ అమృత్ మహో త్ువ్, పరయావరణ్ పర రక్షణ్, 

స్మాజ్ఞభివృద్ధిలో విద్యారుథ ల పయత్ర’ మొ. అింశయలతో కయరాకరమాల రూపకలపన, పరదరశన. 
6 స్మీపింలోన్న రడేియో కేిందర స్ిందరశన, ఆయా విభాగయల పన్నతీరుప ై అవగయహన. 

ఉప్యుకత గరంథాలు  
1. అలనయటట ఆకయశ్వ్యణి్ – డయకార్ రేవూర  అనింత్పదానయభరయవు  
2. పరసయర పరముఖులు – డయకార్ రేవూర  అనింత్ పదానయభరయవు  

 
 

ఔపాధిక తలెుగు (ఫంక్షనల్ తలెుగు) 
సెమిస్టరు V  

6 C   -  రేడయిో  రచన  
మాదిరి ప్రశ్నప్త్రం 

వావధధ: 3 గింటలు                                                                                మారుకలు: 75   
I. కతింద్ధవ్యటటలో ఐదు అింశయలకు స్ింగరహ స్మాధయనయలు రయయిండి.               5x5=25  

1 పరసయర విశలష్యలు  
2 రేడియో – స్మాజ్ిం  
3 విజ్ఞా న వ్యహ కగయ రేడియో  
4 బృిందచరి  
5 రేడియో భాష    
6 న్నవ్ేద్ధక త్యారీ  
7 రేడియోలో స న్నమా పయటల పరసయర న్నరవహణ్  
8 స్మసయా పూరణ్ పఠ్నిం  
9 యువవ్యణ్ి  

10 కౌన్నులింగ్  



 
 
 
 

II. ఈ కతింద్ధ పరశ్ిలకు స్మగర స్మాధయనయలు రయయిండి.                          5x10=50  
11 (అ)  రేడియో పరసయరయల గుర ించి రయయిండి.  (లవద్య) 

                   (ఆ)  స్మాజ్ింప ై రేడియో పరభావ్యన్ని వివర ించిండి.  
12 (అ)  రేడియో పరసయరయలలోన్న భాష్యశ ైల గుర ించి రయయిండి.    (లవద్య) 

                   (ఆ)  రేడియోలో ‘బృిందచరి’ కయరాకరమ న్నరవహణ్ను వ్యాఖాాన్నించిండి.    
13 (అ)  మాటాే డేభాషలో ఏద్ెైనయ ఒక రేడియో కయరాకరమాన్ని త్యారుచేయిండి.             

                             (లవద్య)  
                  (ఆ)  రేడియోలో వావసయయ కయరాకరమ నమూనయ త్యారుచేయిండి.   

14 (అ) రేడియోలో ఆధయాతిాక కయరాకరమాల న్నరవహణ్ను వ్యాఖాాన్నించిండి.        
                             (లవద్య)  

                    (ఆ)  రేడియోలో లలత్గీతయల న్నరవహణ్ను విశలేష ించిండి.   
15 (అ)  రేడియో రూపకయన్ని స్ృష ాించిండి.   (లవద్య) 

                   (ఆ)  రేడియో నయటటకను స్మీక్షిించిండి.  
 

 

 
 

ఔపాధిక తలెుగు (ఫంక్షనల్ తలెుగు) 
సెమిస్టరు V 

7 A – కారయకరమ వాయఖ్ాయన (యాంకరింగ్) రచన 

పాఠాయంశాలు 
 
అభ్యస్న ఫలితాలు  

1. వ్యణ్ిజ్ా పరకటనలను గూర ిన విషయ పర జ్ఞా నయన్ని ప ిందుతయరు. 
2. పరకటనల రకయలు, ఆవశ్ాకత్, పరయోజ్నయలు మొదల ైన అింశయలను గూర ిన అవగయహన 

ప ిందుతయరు. 
3. పరకటనల న్నరయాణ్ చటరా లు, లాభనష్యా లు మొదల ైన అింశయలను గూర ి తెలుస్ుకుింటారు. 
4. వ్యణ్ిజ్ా పరకటనలలో పరతిఫలించే వస్ుు వు, వాకుు లు, భాష, స్ింస్కృతి, పర ణ్యమాలు  మొదల ైన 

అింశయల గుర ించిన అవగయహన ప ించుకుింటారు.  
5. విద్యారుథ లు న్నత్ాిం తయము చూసే వివిధ్ రకయల ైన పరకటనల మించి చెడులను విశలేష ించే 

పర జ్ఞా నయన్ని, మమల ైన పరకటనలను స్ృజిించే న ైపుణ్యాన్ని సయధధసయు రు.   
 



 
 
 
 

పాఠాయంశాలు  
I. (అ)  కయరాకరమ వ్యాఖాాన రచన-న్నరవచనిం-నేపథ్ాిం; కయరాకరమ వ్యాఖాానిం రకయలు-  

       రయజ్కీయ, సయింస్కృతిక, కీరడయ, ఆధయాతిాక, వినోద్యత్ాక మొదల ైనవి;  కయరాకరమ   
       వ్యాఖాాత్ అరహత్లు,  లక్షణ్యలు, విధ్ులు, బాధ్ాత్లు.  
(ఆ)  బహుళ మాధ్ామాలలో కయరాకరమ వ్యాఖాాన రచన – పర చయిం  
          (శ్రవా, దృశ్ా, ముదరణ్, డిజిటల్ మాధ్ామాలు)  

II. (అ)  కయరాకరమ వ్యాఖాాన రచన – వరీీకరణ్, ఆయా పదదత్తలు, స్ింపరద్యయాలు-అవగయహన;              
         పరభుత్వ, ప ైవీ్ేటు, విద్యా స్ింబింధ్, కీరడయ స్ింబింధ్, పరజ్ఞస్ింబింధ్ మొ.నవి. 
(ఆ)  దృశ్ా శ్రవా మాధ్ామాలలో కయరాకరమ వ్యాఖాానిం – టీవి, రేడియో    

III. (అ)  శ్రవా మాధ్ామాలలో కయరాకరమ వ్యాఖాానిం – న్నరయాణ్ చటరా లు (వ్యచికయభినయిం-  
         భాషప ై పటుా – కింఠ్ిం–హెచుిత్గుీ లు–రచనయనుగుణ్యభివాకతు, స్ిందరోుచితయభివాకతు –   
         చత్తర వచోన ైపుణ్ాిం – వస్ుు వు – రచనయ(స్ింక్షిపీు కరణ్) న ైపుణ్యాలు) 

(ఆ)  దృశ్ా మాధ్ామాలలో కయరాకరమ వ్యాఖాాన న్నరయాణ్ చటరా లు  
         ఆహారాిం – ఆింగ కయభినయిం – ఆనుకూలా దే్హిం – హావభావ పరకటనయ న ైపుణ్యాలు   

IV. (అ)  కతరక ట్ వ్యాఖాానిం  – అింత్రయా ల వ్యాఖాానిం – విశలేషణ్   
(ఆ)  వ్యస్ువిక పరదరశన(ర యాలటీ ష్ో )లు  – స న్నమా వ్ేడుకలలో వ్యాఖాానిం -  విశలేషణ్  

V. పరా జ్ెకుట  వరుు  
(అ)  కళాశయల వ్యర షకోత్ువ వ్యాఖాానిం – స రిపా్ స్ృజ్న   
(ఆ)  FM రేడియో కయరాకరమ వ్యాఖాానిం – క్షేత్రసయథ యి అధ్ాయనిం   
          (పరభుత్వ స్ింక్షేమ పథ్కయలు, పరజ్ఞహ త్ పరకటనల స్ృజ్న) 

(ఇ)  దృశ్ా శ్రవా కయరాకరమ వ్యాఖాానయలు  - స్మీక్ష  
  

 

స్హపాఠ్య కారయకలాపాలు  
1. పరముఖ/సయథ న్నక కయరాకరమ వ్యాఖాాత్లతో ముఖాముఖి న్నరవహణ్. 
2. కళాశయలలో సయహ త్ా. సయింస్కృతిక,  కీరడయ కయరాకరమాల న్నరవహణ్లో వ్యాఖాాన పర శీలన, లోటుపయటే 

విశలేషణ్.  
3. కయరాకరమ విజ్యింలో వ్యాఖాానిం పయత్ర పర శీలన.  
4. పయఠ్ా పరణ్యళికలోన్న అింశయలప ై వ్యాసయలు/స్దస్ుులు/స్మీక్షలు/చరిలు/వకుృత్విం/పరహేళికల  

న్నరవహణ్. 
5. కయరాకరమ వ్యాఖాానింలో స్ిందరుశుద్ధి , ఔచిత్ాిం, నీతికథ్లు, ప డుపుకథ్లు, కవిత్లు, సయమెత్లు, 

జ్ఞతీయాలు, చమతయకర స్ింభాషణ్ల పయత్ర – అధ్ాయనిం. 



 
 
 
 

6. కయరాకరమ న్నరవహణ్లో అనరీళ గళిం, లయాత్ాక భాష, కయరాకరమింప ై, అతిథ్ుల వ్ ైశిషాూిం ప ై అవగయహనల 
పయర ధయనాిం – పర శీలన.  

 

ఉప్యుకత గరంథాలు  
1. పరసయర పరముఖులు – డయకార్ రేవూర  అనింత్ పదానయభరయవు 
2. యాింకర్ కయవడిం ఎలా? – డయకార్ ఏ. రవీిందరబాబు 
3. మాధ్ామాల రచన – డయకార్ బి ఆర్ అింబేదకర్ సయరవతిరక విశయవిద్యాలయిం    

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ఔపాధిక తలెుగు (ఫంక్షనల్ తలెుగు) 

సెమిస్టరు V  
7 A - కారయకరమ వాయఖ్ాయన(యాంకరింగ్) రచన 

మాదిరి ప్రశ్నప్త్రం 

వావధధ: 3 గింటలు                                                                                మారుకలు: 75   
 
I    కతింద్ధవ్యటటలో ఐదు అింశయలకు స్ింగరహ స్మాధయనయలు రయయిండి.               5x5=25  

1 యాింకర ింగ్ న్నరవచనిం 

2 రేడియో యాింకర ింగ్  
3 టీవీ యాింకర ింగ్  
4 వ్యచకయభినయిం  
5 చత్తరవచ  ోన ైపుణ్ాిం  
6 ద్ేహ భాష (బాడ ీలాింగేవజ్) 

7 అింత్రయా ల కయరాకరమ వ్యాఖాానిం  
8 కతరక ట్ వ్యాఖాానిం  
9 స న్నమా వ్ేడుకలలో వ్యాఖాానిం  
10 బహుళ మాధ్ామాలు  

II     కతింద్ధ పరశ్ిలకు స్మగర స్మాధయనయలు రయయిండి.                      5x10=50  



 
 
 
 

11. (అ) యాింకర ింగ్ అింటే ఏమిటో వివర ించి యాింకర ింగ్ ఆవశ్ాకత్ను వివర ించిండి.  (లవద్య) 

(ఆ)  బహుళమాధ్ామాలలో యాింకర ింగ్ గుర ించి రయయిండి.  
12. (అ)  యాింకర ింగ్ న్నరయాణ్ చటరా లను గుర ించి రయయిండి.    (లవద్య) 

(ఆ)  రచనయనుగుణ్, స్ిందరోుచిత్ అభివాకుు లను గుర ించి వివర ించిండి.   
13. (అ)  శ్రవా మాధ్ామాలలోన్న ఏద్ెైనయ ఒక యాింకర ింగ్ కయరాకరమ న్నరయాణ్ చటరా లను   

         అనువర ుింపజ్ేయిండి.   (లవద్య)  
(ఆ)  దృశ్ామాధ్ామాలలోన్న ఏద్ెైనయ ఒక యాింకర ింగ్ కయరాకరమ న్నరయాణ్ చటరా లను  
          అనువర ుింపజ్ేయిండి.   

14. (అ) ఏద్ెైనయ  స న్నమా ఉత్ువ యాింకర ింగ్ ను విశలేష ించి మర ింత్ మెరుగుదలకు స్ూచనలు  
          చేయిండి.   (లవద్య)  
(ఆ)  మీకు నచిిన యాింకర ింగ్ ద్యవరయ స్ర కొత్ు  న్నరయాణ్ చటరా లను వ్ లకతతీయిండి.   

15. (అ)  మీ కళాశయల వ్యర షకోత్ువ వ్యాఖాానిం కోస్ిం స రిపుా  త్యారుచేయిండి.   (లవద్య) 
          (ఆ)  మీకు నచిిన ఏద్ెైనయ కయరాకరమ వ్యాఖాానయన్ని స్మీక్షిించిండి 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ఔపాధిక తలెుగు (ఫంక్షనల్ తలెుగు) 
సెమిస్టరు V 

7 B – సినిమా రచన 

పాఠాయంశాలు 
 
 
అభ్యస్న ఫలితాలు 

1. స న్నమా కథ్యరచన, స న్నమా స రిపుా  రచన, పయటలు మొదల ైన అింశయలను గుర ించి విపులింగయ 
తెలుస్ుకుింటారు.  

2. స న్నమా కథ్ రూప పర ణ్యమిం, వస్ుు  పర ణ్యమిం తొల దశ్నుించి ఇపపటటవరకూ స న్నమా రింగింలో 
వచిిన మారుపలు, పరయోగయలు, అభివృద్ధి  గుర ించిన స్ింపూరణ అవగయహనను ప ిందుతయరు.  

3. స న్నమా కథ్ న్నరయాణ్ చటరా లు, కథ్య వస్ుు వు, పయత్రలు, స్ింభాషణ్లు, స్న్నివే్శ్ చిత్రణ్, ఆహారాిం 
త్ద్ధత్ర అింశయలను గుర ించి తెలుస్ుకుింటారు.  

4. తెలుగు స న్నమా కథ్లప ై నయటకరింగ పరభావిం ఏ మమరకు ఉనిదనే అింశ్ింప ై అవగయహనను 
ప ించుకుింటారు.  

5. స్ింభాషణ్ల రచన, స్న్నివే్శ్ చిత్రణ్, స్వయింగయ స న్నమా కథ్యరచనయ పరయత్ిిం వింటట అింశయలలో 
మెలకువలను  గరహ ించగలుగుతయరు.   

 
పాఠాయంశాలు  

I. (అ)  కథ్ – పర చయిం; కథ్య రచన, స న్నమా కథ్య రచన,– లక్షణ్యలు, భేదసయమాాలు;   
       స న్నమాలలో స్ింభాషణ్ల పయర ధయనాిం, పయటల పయర ముఖాిం.  



 
 
 
 

(ఆ)  మౌఖికరూప కథ్లు, ముద్ధరత్ కథ్లు, కలపత్ కథ్లు; కథ్నశయస్ు ిీం, చితయర నువ్యదిం 

      (సీరిన్ పేే ) – పర చయిం; స న్నమా(కథ్, మాటలు, పయటలు) రచన – పయత్రల దృష ా ,    
       నటుల దృష ా .   

II. (అ)  స న్నమాకథ్  - రూపపర ణ్యమిం    
       స్ింభాషణ్లు(మూకీ-టాకీ) కథ్యకథ్నిం; స్న్నివే్శ్ చిత్రణ్-వస్ుు వు, పయత్రలు- చయర త్రక  
         నేపథ్ాిం.   
(ఆ)  స న్నమాకథ్ – వస్ుు  పర ణ్యమిం   
      జ్ఞనపద, పౌరయణ్ిక, చయర త్రక, సయింఘ క మొ. స న్నమా కథ్ల చయర త్రక అవగయహన.  

III. (అ)  స న్నమా కథ్ – న్నరయాణ్ చటరా లు  
       కథ్యవస్ుు వు, పయత్రలు, స్ింభాషణ్లు, స్న్నివే్శ్చిత్రణ్, వాకీుకరణ్ న ైపుణ్యాలు.    
(ఆ)  నమూనయ స న్నమా కథ్ల లఖిత్రూప కథ్నిం – అభాస్నయలు.   

IV. (ఆ)  జ్ఞనపద, పౌరయణి్కచయర త్రక, సయింఘ క స న్నమాకథ్లు  – విశలేషణ్  
         చితార నువాదం, చిత్రశీరిిక, పాత్రల పేరుల , కథాకథనం, స్నినవేశ్ పరా ధమాయలు, చిత్ర స్మీక్ష మొ.వి.   

(ఆ)  తెలుగు స న్నమాకథ్లప ై నయటకరింగ పరభావిం – విశలేషణ్  
                          స్నినవేశ్ కలపన, పాత్రచిత్రణ, కూరుప, స్ంభాషణలు మొ.వి.   

V. పరా జ్ెకుట  వరుు  
(అ)  స న్నమా కథ్/ స్న్నివే్శ్ చిత్రణ్/ స్ింభాషణ్ల స్ృజ్న    
(ఆ)  ఆధ్ున్నక స న్నమా కథ్య న్నరయాణ్ిం – అధ్ాయనిం  
(ఇ)  కథ్నశయస్ు ిీంప ై స న్నమా కథ్కులతో ముఖాముఖి    
  

 

స్హపాఠ్య కారయకలాపాలు  
1 జ్ఞతీయ బహుమతి సయధధించిన స న్నమా రచనల  అధ్ాయనిం.  
2 మాయాబజ్ఞర్ లోన్న చితయర నువ్యదిం, పయత్రచిత్రణ్లు, స్ింభాషణ్లు, పయటలు అధ్ాయనిం.  
3 సీన్నయర్ స్ముద్యర ల చిత్రరచనల పర శీలన.  
4 పరస ది జ్ఞనపద, చయర త్రక, సయింఘ క, ఊహాకథ్య చితయర ల రచనల అధ్ాయనిం.   
5 పయఠయాింశయలప  ైస్దస్ుులు/వ్యాస్రచన/వకుృత్విం/చరి/పరహళేిక/స నీరచయిత్ల జ్నాద్ధనోత్ువ్యల 

న్నరవహణ్. 
 
ఉప్యుకత గరంథాలు  

1. ముళుపూడి వ్ ింకట రమణ్ సయహ తీ స్రవస్విం – ఏడవ స్ింపుటిం స నీ రమణ్ీయిం 2  – 
ముళుపూడి వ్ ింకట రమణ్ 

2. స న్నమా పయటలోే  సయహ త్ాపు విలువలు – డయ. చిటటాబో యిన కోటేశ్వరరయవు 



 
 
 
 

3. తెలుగు స న్నమా కత్ కథ్న శిలపిం – యిం. ఆర్. కొిండల్ ర డిి   
4. స న్నమా స రిపుా  రచనయ శిలపిం – చిమాన్న మనోహర్    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ఔపాధిక తలెుగు (ఫంక్షనల్ తలెుగు) 
సెమిస్టరు V  

7  B  -  సినిమా  రచన  
మాదిరి ప్రశ్నప్త్రం 

వావధధ: 3 గింటలు                                                                                మారుకలు: 75   
I   కతింద్ధవ్యటటలో ఐదు అింశయలకు స్ింగరహ స్మాధయనయలు రయయిండి.               5x5=25  

1 కథ్ – న్నరవచనిం   
2 మౌఖిక కథ్లు   
3 కథ్నిం  
4 పయత్రలు   
5 పౌరయణ్ిక స న్నమాలు   
6 స్న్నివే్శ్ చిత్రణ్   
7 సయింఘ క స న్నమా  
8 కథ్య న్నరయాణ్ిం   
9 స న్నమా స్మీక్ష  
10 స్ింభాషణ్ స్ృజ్న   

 
II    ఈ కతింద్ధ పరశ్ిలకు స్మగర స్మాధయనయలు రయయిండి.                          5x10=50  

11 (అ)  కథ్ పయర ధయనాిం ద్యన్న ఆవిరయువ వికయసయలను వివర ించిండి.  (లవద్య) 
(ఆ)  ముద్ధరత్ కథ్యవిస్ు ృతిన్న గుర ించి రయయిండి.  

12 (అ)  స్న్నివే్శ్ చిత్రణ్ దృష్యా ూ స న్నమాకథ్ రూపపర ణ్యమాన్ని వివర ించిండి.    (లవద్య) 
(ఆ)  స నీకథ్యవస్ుు  పర ణ్యమాన్ని అించనయ వే్యిండి.    

13 (అ)  స న్నమా కథ్ న్నరయాణ్ చటరా ల గుర ించి వివర ించి స న్నమాకథ్ను, కథ్న శయసయు ా న్ని  
         అనువర ుింపజ్ేయిండి.   (లవద్య)  



 
 
 
 

(ఆ)  ఏద్ెైనయ ఒక స న్నమా కథ్ను స్ింక్షిపీు కర ించిండి.   
14 (అ) పౌరయణ్ిక స న్నమాలోన్న కథ్యకథ్నయన్ని విశలేష ించిండి.   (లవద్య)  

(ఆ)  సయింఘ క స న్నమా స్ింభాషణ్లలోన్న జీవద్యుషను విశలేష ించిండి.   
15 (అ)  ఏద్ెైనయ ఒక కథ్ను స ింత్ింగయ త్యారుచేయిండి.   (లవద్య) 

(ఆ)  స న్నమా కథ్కులతో మీరు చేస న ఇింటరూవూను బేరీజు వే్యిండి.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ఔపాధిక తలెుగు (ఫంక్షనల్ తలెుగు) 
సెమిస్టరు V 

7 C  –  టవీీ  రచన 

పాఠాయంశాలు 
 
అభ్యస్న ఫలితాలు  

1. టెలవిజ్న్ రింగయన్నకత స్ింబింధధించిన విషయ పర జ్ఞా నయన్ని ప ిందుతయరు.  
2. టీవీ కయరాకరమాల వ్ ైవిధయాన్ని తెలుస్ుకుింటారు. 
3. స రిపుా  రచన, వ్యరయు  కథ్నయల రచన, ధయరయవ్యహ కలకు స్ింబింధధించిన స్న్నివ్ేశ్ రూపకలపన, 

భాష, యాస్, ఉచయిరణ్ మొదల ైన అింశయలలో న ైపుణ్యాలను సయధధసయు రు.  
4. వివిధ్ టెలవిజ్న్ కయరాకరమాల న్నరవహణ్ కూరుప, త్ద్ధత్ర అింశయలను గుర ించి తెలుస్ుకుింటారు.  
5. పుస్ుక స్మీక్షలు చేయడిం, రయజ్కీయ వ్యరయు  విశలేషణ్లు చేయడిం, ఇింటరూవూలు చేయడిం 

మొదల ైన అింశయలలో త్రీీదు పయడడిం, త్ద్యవరయ అభివాకతు న ైపుణ్యాలను ప ించుకోవడింతోబాటు 
సయమాజిక, సయింస్కృతిక, రయజ్కీయ చెైత్నయాన్ని కూడయ ప ిందుతయరు.  

 
పాఠాయంశాలు  

I. (అ)  టెలవిజ్న్ ఆవిరయువ వికయసయలు – ముఖా ఘటాా లు; టెలవిజ్న్ పరసయర వ్ ైవిధ్ాిం  
(ఆ)  టీవీ చయనళళు రకయలు(దూరదరశన్ చయనళళు, ప ైవీ్ేటు చయనళళు)-వ్యరయు  చయనళళు, కీరడయ    
       చయనళళు, సయింస్కృతిక చయనళళు, ఆధయాతిాక చయనళళు, వ్ ైజ్ఞా న్నక చయనళళు, వినోద్యత్ాక        
        చయనళళు మొ.వి. ; టీవీ చటాా లు – పర చయిం  

II. (అ)  టీవీ కయరాకరమాలు – స్మాజ్ిం, జీవిత్ిం, స్ింస్కృతి, మానవ స్ింబింధయలు;  
         మీడియా  భాష – పర ణ్యమిం   
(ఆ)  టీవీ కయరాకరమాలలో వినూత్ి ఆలోచనయధయరణ్ులు, పరయోజ్నయలు-విజ్ఞా నిం, ఆరోగాిం    

III. (అ)  టీవీ కయరాకరమాలు – న్నరయాణ్ చటరా లు  
        టీవీ సీర యళళు – స్న్నివే్శ్ రచన, రూపకలపన, పరమాణ్భాష, యాస్, టోన్,    
          ఉచయిరణ్, శిలప న ైపుణ్యాలు; టాల ింట్ ష్ో ల/పో టీల న్నరవహణ్-పయటలు,   



 
 
 
 

          హాస్ానయటటక(స కట్)లు; పరశోిత్ురయల న్నరవహణ్; స్ృజ్నయత్ాకత్ - ర పో ర ాింగ్ లో  
          నయటకీయత్, మోడరేటటింగ్ మెళకువలు;  విద్యావ్ ైదావ్యాపయరఆరోగా మొదల ైన   
          వ్ ైజ్ఞా న్నక కయరాకరమాల న్నరవహణ్, రచన, పరదరశన న ైపుణ్యాలు       
(ఆ)  టీవీ వ్యరయు  కథ్నయల రచన – అభాస్నిం 

           పయర ింతీయ, జ్ఞతీయ, అింత్రయా తీయ అింశయలతో న్నరింత్ర వ్యరయు స్రవింతి, స్ింక్షిపు  వ్యరయు   
            రచన, వ్యరయు వ్యాఖాలు, బృిందచరిలు, రయజ్కీయ వాింగా కథ్నయలు – న్నరవహణ్,   
            రచన, పఠ్న న ైపుణ్యాలు    

IV. (అ)  స్ృజ్నయత్ాక కయరాకరమాలు, వింటల కయరాకరమాలు, ధయరయవ్యహ కలు, ఆధయాతిాక,  
         స న్నమా ఆధయర త్ కయరాకరమాల కూరుప -  న్నరవహణ్  
(ఆ)  పయర ింతీయ, జ్ఞతీయ, అింత్రయా తీయసయథ యి రయజ్కీయ, సయింస్కృతిక, కీరడయ పరత్ాక్ష పరసయర   
         కయరాకరమాల కూరుప – న్నరవహణ్   

V. పరా జ్ెకుట  వరుు  
(అ)  వ్యరయు  కథ్నయల స్ృజ్న    
(ఆ)  రయజ్కీయ వాింగా కథ్నయల స్మీక్ష  
(ఇ)  టీవీరింగ న్నపుణ్ులు/వ్యాఖాాత్లతో ముఖాముఖీ   
  

 

స్హపాఠ్య కారయకలాపాలు  
1 సయథ న్నక టవీీ  కయరాకరమ న్నపుణ్ులు/వ్యాఖాాత్లతో ముఖాముఖి న్నరవహణ్. 
2 సయథ న్నక టవీీ స్ింస్థల స్హకయరింతో కళాశయల సయహ త్ా. సయింస్కృతిక, కీరడయ కయరాకరమాల న్నరవహణ్, పరసయరయల, 

వ్యాఖాానయల పర శీలన, లోటుపయటే విశలేషణ్.  
3 newsonair అనే పరసయరభారతి యాప్ ను ద్ధగుమతి చసే్ుకోవడిం, దూరదరశన్ చయనళులో పరసయరమయియా 

కయరాకరమాల వివరయల సకేరణ్.  
4 పయఠ్ా పరణ్యళికలోన్న అింశయలప ై వ్యాసయలు/స్దస్ుులు/స్మీక్షలు/చరిలు/వకుృత్విం/పరహేళికల  

న్నరవహణ్. 
5 టీవీ చయనళులో స్హవిద్యారుథ లతో కలస  ‘ఆజ్ఞద్ీ కయ అమృత్ మహో త్ువ్, పరయావరణ్ పర రక్షణ్, 

స్మాజ్ఞభివృద్ధిలో విద్యారుథ ల పయత్ర’ మొ. అింశయలతో కయరాకరమాల రూపకలపన, పరదరశన. 
 
 

ఉప్యుకత గరంథాలు 
1. పరసయర భాష  - బి. కేశ్వరయవు 
2. టీవీ పరకటనలు: భాష, స్ింస్కృత్తల పర శీలన – డయ. వే్ింపల ే  షరీఫ్  

 
 
 



 
 
 
 

ఔపాధిక తలెుగు (ఫంక్షనల్ తలెుగు) 
సెమిస్టరు V  

7  C   -  టెలివిజ్న్  రచన  
మాదిరి ప్రశ్నప్త్రం 

వావధధ: 3 గింటలు                                                                                మారుకలు: 75   
I. కతింద్ధవ్యటటలో ఐదు అింశయలకు స్ింగరహ స్మాధయనయలు రయయిండి.               5x5=25  
1 టెలవిజ్న్  
2 ఛయనల్  
3 టీవీ కయరాకరమాలలో సయింస్కృతికయింశయలు  
4 స్మాచయర వ్యహ కగయ టెలవిజ్న్  
5 టీవీ సీర యల్  
6 బృిందచరి  
7 ఆధయాతిాక కయరాకరమ న్నరవహణ్  
8 వ్యరయు వ్యాఖా  
9 వాింగా కథ్నయలు  
10 టీవీ రచనలో మాటాే డేభాష పయర ధయనాిం  

 
II. ఈ కతింద్ధ పరశ్ిలకు స్మగర స్మాధయనయలు రయయిండి.                          5x10=50  
11 (అ)  టెలవిజ్న్ నేపథ్యాన్ని పర చయిం చేయిండి.  (లవద్య) 

(ఆ)  టీవీ చయనళు గుర ించి ఒక వ్యాస్ిం రయయిండి.  
12 (అ)  స్మాజ్ిం – టీవీ కయరాకరమాలపరస్పర పరభావ్యన్ని వివర ించిండి.    (లవద్య) 

(ఆ)  విజ్ఞా న వినోద కయరాకరమాల గుర ించి రయయిండి.    
13 (అ)  టీవీ సీర యల్ లోన్న ఏద్ెైనయ ఒక స్న్నివే్శయన్నకత స్ింభాషణ్ రచన నమూనయ  

          త్యారుచేయిండి.   (లవద్య)  
(ఆ)  ఏద్ెైనయ ఒక వ్యరయు వ్యాఖాను పరమాణ్భాషలో త్యారుచేయిండి.   

14 (అ) ఒక స న్నమా వ్ేడుక కయరాకరమ న్నరవహణ్ను విశలేష ించిండి.   (లవద్య)  
(ఆ)  కీరడయ పరసయర కయరాకరమ వ్యాఖాానింలోన్న ఆకరషణ్ీయత్లను చర ిించిండి.   

15 (అ)  రయజ్కీయ వాింగా కథ్నయన్ని స్ృష ాించిండి.   (లవద్య) 
(ఆ)  టీవీ కయరాకరమింలో పేరక్షకులను ఆకటుా కొనే లక్షణ్యలను స్మీక్షిించిండ.ి  
 


