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BLUE PRINT - TELUGU TELANGANA (089) 

CLASS - X , FOR THE ACADEMIC YEAR 2021 -22  

TERM –2 BLUE PRINT 

MAX MARKS  -  40                                      TIME: 2 hrs 

       

ss బోధనాంశములు/ 

పాఠ్య ాంశములు 

ప్రశన ల 

విధానాం 

ప్రశన ల సాంఖ్య  మొత్తాం 

మార్కు లు 

1 అరరిచిత్ గద్య ాంశము సాంక్షిరత 

జవాబు 

ప్రశన లు 

3 
3X2=6 

6మా 

2.  
 
 

వాయ కరణాం 

సాంక్షిరత 

జవాబు 

ప్రశన లు 

రర్యయ యరద్లు 

1X2=2 

ఛాందస్సు    1X2=2 

సమాసాలు  1X2=2 

జాతీయాలు 1X2=2 

సామెత్లు   1X2=2 

 
 

10మా 

3. పాఠ్య ాంశాం నాండి ప్రశన  

జవాబులు  ( గదయ  భాగాం 

నాండి ) 

సాంక్షిరత 

జవాబు 

ప్రశన లు 

2 OUT OF 4    
2X 2 = 4 

4మా 

4. పాఠ్య ాంశాం నాండి ప్రశన  

జవాబులు  ( గదయ  భాగాం 

నాండి ) 

వాయ సరూర 

జవాబు  

ప్రశన లు 

1 OUT OF 2     
1X 4 = 4 

4మా 

5. పాఠ్య ాంశాం నాండి ప్రశన  

జవాబులు  ( రదయ  భాగాం 

నాండి ) 

ప్రతిరద్రథాం 1 OUT OF 2     
1X 4 = 4 

4మా 

6. పాఠ్య ాంశాం నాండి 

ప్రశన జవాబులు ( రదయ  భాగాం 

నాండి ) 

వాయ సరూర 

జవాబు  

ప్రశన లు 

1 OUT OF 2     
1X4 = 4 

4మా 

7. ఉరవాచకాం నాండి ప్రశన లు ప్రశన లు 1 OUT OF 3     
1X 4 = 4 

4మా 

8. ప్రప్ియలు 
 (1.లేఖా రచన, 

2.దినచరయ ,3.వార్యత రచన) 

 

ప్రప్ియ 

 
 

1 OUT OF 3   
1X 4 = 4 

 

4మా 

 మొత్తాం ప్రశన లు మరియు 
మార్కు లు 

  
15 40 మా 

 

 

TEXT BOOK: SINGIDI – 2 
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SAMPLE QUESTION PAPER - TERM – 2   

TELUGU TELANGANA (089)   

CLASS - X - 2021 -22             

MAX MARKS -  40                                      TIME: 2hrs. 

 

GENERAL INSTRUCTIONS: 

1. This Question paper contains 4 sections. A, B,C and D. All questions are compulsory 

and to be written in answer sheet only. 

2. Section A has 1 Question with 3 inner questions. Attempt all 3 Questions. (6marks) 

3. Section B has 1 Question with internal choice. Attempt any one (1) Question. (4marks) 

4.  Section C has 5 Questions with internal choice. Attempt all 5 Questions (10marks) 

5. Section D has 5 Questions with internal choice. Attempt All 5 Questions. (20marks) 

6. Read the instruction given in the main question before writing the answer.  

 

1. ఈ ప్రశన రప్త్ాం 4 విభాగాలన కలిగి ఉాంటాంది. ఎ,బి,సి మరియు డి. అన్నన  ప్రశన లకు జవాబులు  

సమాధాన రప్త్ాంలో మాప్త్మే ప్వాయాలి. 

2. ఎ విభాగాం లో 1 ప్రశన లో  3 అాంత్ర గత్ ప్రశన లు ఉాంటాయి. మొత్తాం 3 ప్రశన లకు జవాబులు ప్వాయాలి. 

(6 మార్కు లు) 

3. బి విభాగాం అాంత్ర గత్ ఎాంపికతో 1 ప్రశన న కలిగి ఉాంటాంది. ఏదైన ఒక (1) ప్రశన కు జవాబు ప్వాయాలి. 

(4 మార్కు లు) 

4. సి విభాగాం లో అాంత్ర గత్ ఎాంపికతో  5 ప్రశన లు ఉాంటాయి. మొత్తాం 5 ప్రశన లకు జవాబులు ప్వాయాలి. 

(10 మార్కు లు) 

5. డి విభాగాం లో అాంత్ర గత్ ఎాంపికతో 5 ప్రశన లు ఉాంటాయి. మొత్తాం 5 ప్రశన లకు జవాబులు ప్వాయాలి. 

(20 మార్కు లు) 

6. సమాధానాం ర్యసే ముాందు ప్రధాన ప్రశన లో ఇచిి న సూచనలన చదవాండి. 
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విభాగము – ఎ 

(అవగాహన – ప్రతిస్ప ందన) 

I. ఈ ప్రంది గద్య ంశమును చదివి, ద్ని ఆధారంగా ప్రంద ఇచి్చ న ప్రశన లకు తగిన 

జవాబులను ఒకటి లేద్ రండు వాక్యయ లలో మీ జవాబు రప్తంలో రాయండి.                                       

3X2 = 06 మా 

          హాందూ మహాసముప్ద ప్పాాంత్ాంలోన్న సీషెల్సు , మారిషస్,  ీ లలాంక దేశాలోో భారత్ 

ప్రధాన్న నరాంప్దమోడీ  ఇటీవల చేరట్టని రరయ టన వ్యయ హాత్మ కాంగా కీలకమాంది. ఈ 

సౌహార్దర రయాప్త్ దైై పాక్షిక సాంబాంధాలిన  మరిాంత్ పాంచడాంలో ఓ ముాందడుగనే చెపాా లి. 

భారత్కు ఇర్కగు పొర్కగు ప్రరాంచాంతో సాంబాంధాలిన  స్ససాంరనన ాం చేస్సకోవడాన్ని, 

సేన హహసతాం అాందుకోవడాన్ని ప్రధాన్న రరిత్పిస్సతనన  తీర్క ప్రశాంసనీయాం. ఓవైపు హాందూ 

మహాసముప్ద ప్పాాంత్ాంలో తిషవిేసిన చైన ఆధిరత్యయ న్నిఅడుుకట ి వేసి దక్షిణాసియాలో 

భారత్కునన  ప్పాధానయ న్నన  మరిాంత్ ఇనమడిాంరజేయడాంలో త్నదైన దౌత్య  పాటవాన్నన  

ప్రదరిశ ాంచడాంలో ప్రధాన్న అనసరిస్సతనన  తీర్క అమోఘాం. 

భారత్ ప్రధాన్న నరాంప్దమోడీ ఇటీవల హాందూ మహాసముప్ద ప్పాాంత్ దేశాలైన 

 ీ లలాంక, సీషెల్సు , మారిషస్ రరయ టన వెనక ఉనన  ఉదేరశాం ప్రత్యయ ిాంచి హాందూ 

మహాసముప్ద ప్పాాంత్ాంపై మారీటైమ్ రవర్ పునర్కదధరణకే అన్న భావిాంచొచ్చి . సీషెల్సు , 

మారిషస్ దేశాలోో ఇాందిర్యగాాంధీ అనాంత్రాం రరయ ట్టాంచిన ప్రధాన్న మోడీ మాప్త్మే. 

1987లో ఆనట్ట ప్రధాన్న ర్యజీవ్గాాంధీ  ీ లలాంకలో రరయ ట్టాంచగా, ఆ త్రై్య త్ కాలాంలో అకు డ 

రరయ ట్టాంచిన ప్రధాన్న కూడా మోడీయే. హాందూ మహాసముప్ద ప్పాాంత్ాంలో సైన్నక 

కారయ కలాపాల విసతరణతో పాట ఆరి థక సాంబాంధాలిన  మెర్కగు రరచ్చ కోవాలిు న 

ఆవశయ కత్న ప్రభుత్ై ాం గురి తాంచిాంది. హాందూ మహాసముప్ద ప్పాాంత్ాంలోన్న దేశాలతో చైన 

గడచిన దశాబర కాలాంలో ఆరి థక సాంబాంధాలిన  మెర్కగురరచ్చకాంది. 2013 లో  ీ లలాంక, 

మారిషస్ దేశాలకు సాంబాంధిాంచి భారత్ త్రై్య త్ రాండో అతిపదర వాణిజయ  భాగసైా మిగా 

చైన న్నలిచిాంది. దశాబ్దర న్ని ముాందు  ీ లలాంక వాణిజయ ాంలో చైన వాటా 3 శాత్ాం కాగా 

ప్రస్సతత్ాం అది 11 శాత్యన్ని చేరిాంది. హాందూ మహాసముప్ద ప్పాాంత్ాంలో భారత్కు పదర 

పొర్కగు దేశాం  ీ లలాంక. గత్ రదేళ్ ో కాలాంలో మహాంప్ద ర్యజరకేు  హయాాంలో చైన వైపే 
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మొగుగ చూపిాంది. ఇపుా డు మప్తిపాల సిరిసేన నయకత్ై ాంలో ఆ దేశాం భారత్తో 

సేన హహసాత న్నన  అాందుకోవాలన్న ఆశిస్త ాంది. సముప్ద జలాల భప్దత్, ఉప్గవాద వయ తిరక 

చరయ లోో సహకార్యన్ని ఉవైి ళో్లర్కతోాంది. 

ప్రశన లు   

1. భారత్ ప్రధాన్న చేస్సతనన  ప్రశాంసనీయమన ప్రయత్న ాం ఏమిట్ట?                      

2.భారత్ప్రభుత్ై ాం గురి తాంచిన ఆవశయ క విషయాలు ఏమిట్ట? ఏప్పాాంత్ాంలో?                                                          

3.  ీ లలాంక ప్రభుత్ై ాం భారత్ నాండి ఎటవాంట్ట సహాయాం కోర్కకుాంటాంది? 

 

విభాగము – బి 

 (సీ్వ యరచన) 

II. ఈప్రంద ఇవీ బడిన మూడు ప్రప్రయలలో ఒకద్నిర జవాబు రాయండి.  1X4 = 04 

అ) దినచరయ  

నీ పేర్క సాకేత్ నవాంబర్ 2 న జరగననన  ఎన్నన కలకై ప్రచార్యలు జోర్కగా 

సాగుతునన  సమయాంలో ప్రముఖ్ నయకులు వస్సతనన  సమయాంలో ప్టాఫిక్ న 

ఎకు డికకు డ న్నలిపి వేశార్క. ఆ ప్టాఫిక్ లో చికుు కున్న ఇాంట్టి ఆలసయ ాంగా చేర్కకునన  

నీకు ఎలాాంట్ట భావాం కలిగిాందో వివరిసూత  దినచరయ  రూరాంలో నూర్క రద్లు 

ర్యయాండి. 

 

ఆ) వారాా నివేదిక ( అనిన  ఆధారాలను తరప ని స్రిగా ఉరయోగించాలి) 

నీ పేర్క రోహన్. మహబూబ్ నగర్ లో న్నవసిస్సతనన వు. మీ ప్పాాంత్ాంలో రైతుల 

సమావేశాం జరిగిాంది. ఆ సమావేశాంలో రైతులు త్మ సమసయ లన చరిి ాంచి, త్గిన 

రరిష్కు ర్యలు సూచిాంచార్క. ఆ సమావేశాం నీవు చూడటాం జరిగిాంది. ఈ ిాంది 

ఆధార్యలతో నమసేత తెలాంగాణ దినరప్తికకు నూర్క రద్లోో వార్యత  న్నవేదిక త్యార్క 

చేయాండి. 

ఫిప్బవరి-10 – మహబూబ్ నగర్ – రైతుస్ంఘం – భవనం – రైతుల 

స్మావేశం –రైతులు – స్మస్య లు – వరాాభావం – అతి వృష్ట ి– చెరువుల పూడిక 
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– స్క్యలంలో మంచ్చ వితానాలు – రంటలకు నీటి స్రఫరా – కలెకరి్ హామీ – 

నెరవేరి లేకపోవడం –రైతుల ఆతమ హతయ లు – సానుకూలంగా 

స్ప ందించడం- ప్రభుతీ  దృష్టరి తీసుకు రావడం. 

 

ఇ) లేఖారచన 

మాంచి నీట్ట కరత్ వల ో ప్రజలు ఎదుర్ు ాంటనన  ఇబబ ాందులన వివరిసూత  త్గిన 

చరయ లు చేరటమిన్నకోర్కతూ పురపాలక సాంఘ అధయ క్షున్ని లేఖ్ ర్యయాండి. 

 

విభాగము – సి 

(వాయ కరణము) 

III. ఈ ప్రంది వానిలో ఒక వాకయ ం నుండి స్రైన రరాయ యరద్లు గురింాచ్చ రాయండి.   

              1X2 = 02  

1. బాంగారాం అాంటే అాందరికీ ఇషాిం. కనకాం కనడాన్ని అాందరూ ఆసి త చూపుత్యర్క.  ఆ  

హేమాంతో సై ర ణ కార్కల వదర రసిడి ఆభరణాలు చేయిాంచ్చకన్న ధరిసాత ర్క.  

2. తెలాంగాణా రైత్యాంగ పోర్యటాం చాలా విశిషమినది. ర్దసీతబ్దల వృదురలు కదనాంలో 

పాల్గగ న్న, సమర శాంఖ్ాం పూరిాంచార్క. ఆ యుధధాంలో ఎాందరో ప్పాణత్యయ గాలు చేసార్క.  

 

IV. ఈ ప్రంది వానిలో ఒక రదయ పాద్నిర గురు లఘువులు గురింాచ్చ, గణ విభజన చేసి 

ఆ రదయ   నియమాలను మీ జవాబు రప్తంలో రాయండి.                                   1X2 = 02  

1. రాండవ సాట్ట దైవమిక లేేఁడనచ్చన్ గడకట్ట ిభేరికా 

2. అన్నదాం పూరై  యశసైి  యాత్డగు ననన ! విశై నథేశై ర్య! 

V. ఈ ప్రంది స్మాస్ములలో ఒక ద్నిని సీ్వ కరించ్చ అడిగిన విధంగా జవాబును మీ 

జవాబు రప్తంలో   రాయండి.                                                                                  1X2 = 02 

1.  శి తయుకుతలు – సమాసము పేర్క మరియు లక్షణము ర్యయాండి? 

2.  నలుగు ముఖ్ములు కలవాడు – ఈ విప్గహ వాకాయ న్నన  సమాసాంగా మారిి  ద్న్న             

    లక్షణము ర్యయాండి? 



Page 6 of 7 
 

VI. ఈ ప్రంది జాతీయాలలో ఒక ద్నిర అరధం రాసి స్ీ ంత వాకయ ంలో 

ప్రయోగించండి.          1X2 = 02 

1. పీడవదలడాం 

2. ప్పాణాం పోయు  

 

VII.ఈ ప్రంది సామెతలలో ఒక ద్నిర అరధం లేద్ స్ందరాా నిన    రాయండి.                     

1X2 = 02 

1. ఉనన ఊర్క కనన త్లితోో సమానాం. 

2. ఎవరిివార యమున తీర.   

 

విభాగము – డి 

 (సాహితయ ము) 

 

VIII. ఈ ప్రంది ప్రశన లలో రండింటిర 3, 4 వాక్యయ లలోజవాబు రాయండి.          2X2 = 04 

1. ఆజాంఖాన్ ఎవర్క ?ఆయన గొరా త్నాం ఏమిట్ట? 

2. తెలాంగాణా ఏర్యా ట జాతిచరిప్త్లో ఒక అదుు త్మన ఘటాింగా ఎాందుకు 

అనకునన ర్క? 

3. సాంపాదకీయాలు సమకాలీన అాంశాలన ప్రతిబాంబసాత యి దీన్నన్న సమరిధసూత  

ర్యయాండి? 

4. ఈనడు రటణిాలోో జనభా అధిక మవై డాం వల ోకలిగే ఇబబ ాందులు ఏమిట్ట? 

 

IX. ఈ ప్రంది ప్రశన లలో ఒకద్నిర స్మప్గమైన జవాబు రాయండి.                   1X4 = 04 

1. సాంపాదకీయాలు రప్తికలోో ఎాందుకు ర్యసాత ర్క? 

2. “గోలకాండ పాదుష్కలు సాహత్య  పోషకులు”  అనడాన్ని కారణాలేవి? 
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X. ఈ ప్రంది రద్య లలో ఒక ద్నిర అనీ య ప్కమంలో ప్రతి రద్రాధలు రాయండి.      

1X4 = 04 

 1.    ఊరూరాం జనలెల ోభిక్షమిడరో, యుాండాం గుహ లగలగో  

       చీర్యనీకము వీధులాం దొరకదో, ీత్యమృత్ సై చఛ వాాః 

       పూరాంబేర్కల బ్దరదో, త్రస్సలాం ప్బోవాంగ నీోరో 

        చేరాంబోవుదురల ర్యజుల జనల్స    ీ లకాళ్హసీతశై ర్య ! 

 

2.   వేద పుర్యణ శార్దసత రదవీ నదవీయసి యైన పదర ము  

        తైెతదువ కాశికానగర హాటక పీఠ శిఖాధిరూఢ య 

       యాయ దిమ శి త, సాంయమివర్య! యిట రమమ న్న పిలెి  హసత సాం 

        జాా దర లీల రత్న  ఖ్చిత్య భరణoబులు ఘలోు ఘలనోన్ !  

XI. ఈ ప్రంది ప్రశన లలో ఒకద్నిర స్మప్గమైన జవాబు రాయండి.                   1X4 = 04 

1. కోరాం వల ోకలిగే దుషా రిణామాలన గురిాంచి ర్యయాండి. 

2. శత్క రద్య లలోన్న నీతులు న్నత్య  జీవిత్ాంలో ఏ విధాంగా ఉరయోగరడత్యయో 

వివరిాంచాండి? 

 

XII. ఈ ప్రంది ఉరవాచక ప్రశన లలో ఒకద్నిర స్మప్గమైన జవాబు రాయండి.         

1X4 = 04 

1. ర్యమర్యవణ  యుద్ధ న్నన  గురిాంచి ర్యయాండి. 

2. హనమాంతుడు  ీ లర్యమున్న గుణగణాలన సీత్యదేవిి న్నవేదిాంచిన విధాం చెరా ాండి. 

3. వాలిస్సప్ీవుల మధయ  గల వైర్యన్నన  గురిాంచి ర్యయాండి. 

 

    **************** 


