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సాధారణసూచనలు:

1) ప్రతీ ఉపాధ్యాయుడూ ప్రశ్నాపత్రమును కుణ్ణంగా చదివాలి.
2) ప్రతీ ప్రశ్ాకూ ఉపాధ్యాయునకు సమాధ్యనం తెలిసి ఉండాలి.
3) పటనైపుణ్యాలలో పటాన్నా క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేసి ఉండాలి.
4) ప్రతి ప్రశ్ాకు గల సూచికలను అవగాహన చేసుకున్న మూల్ాంకనం చేయాలి
5) బహుళ సమాధ్యనాలు వచేే ప్రశ్ాలకు భినా కోణ్యలలో ఆలోచించి మూల్ాంకనం

చేయాలి.
6) విద్యార్ధులు సంతంగా రాసిన సమాధ్యనం ఇవవబడిన సూచికలకు అనుగుణ్ంగా ఉండి, 

కీలక పద్యలు లేకపోయినా పరిగణ్నలోకి తీసుకున్న మూల్ాంకనం చేయాలి.
7) అతి లఘు సమాధ్యన ప్రశ్ాలకు ఒకటి లేద్య రండు వాక్యాలలో సమాధ్యనం ఉండాలి. 
8) లఘు సమాధ్యన ప్రశ్ాలకు నాలుగు లేద్య అయిదు వాక్యాలలో సమాధ్యనం ఉండాలి.
9) వాాసరూప ప్రశ్ాలకు ప్రశ్ా సవభావాన్నా బటిి నాలుగు నుండి ఎన్నమిది వాక్యాలలో

సమాధ్యనం ఉండాలి.
10) పిలలలు రాసిన సమాధ్యనాలలో పిలలల ధృకపథం, అవగాహనలను పరిశీలించి

మూల్ాంకనం చేయాలి.
11) రాత దోషాలను పరిగణ్నలోన్నకి తీసుకోరాదు.
12) ఇది కేవలం ఒక ఉపాధ్యాయుడు వ్రాసిన మూల్ాంకన సూచికలు మాత్రమే. ప్రతీ

ఉపాధ్యాయుడూ తన బోధనకు అనుగుణ్ంగా వారి వారి సూచికలను వ్రాసుకోవలెను.  
ఇది అధీకృత మూల్ాంకన సూచిక క్యదు.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అతాధిక మంది సంఘిక శ్నస్త్ర ఉపాధ్యాయుల మధా విషయ సంబంధ చర్,ే 
పర్సపర్ సందేహ న్నవృతిి, పాఠ్ాబోధన, మూల్ాంకనం నందు తోడాపటు కోసం మన “బెస్టి సోషల్
టీచర్ వాటాాప్ గ్రూప్” ఏర్పర్చబడింది. ఇందు సంఘిక శ్నస్త్ర బోధకులందరూ {మీర్ధ ప్రభుతవ, 
ప్రైవేటు} ఏ పాఠ్శ్నలలో పన్నచేసుినాా సభుాలుగా చేర్ధటకు అర్ధులే.  సభుాలందరూ విషయ సంబంధ
చర్ేను మాత్రమే గ్రూపులలో చేయవలసినదిగా మనవి. మీ మిత్రులు ఎవరైనా గ్రూపునందు
చేర్దలచుకుంటే వారి వివరాలు, పేర్ధ, హోద్య, పన్నచేసుినా పాఠ్శ్నల, మండలం, జిల్ల వివరాలను
అడిిన్ వాటాాప్ నంబర్ధ 9492146689 కు వాటాాప్ ద్యవరా పంపండి. 

ఇటుల
సద్య సంఘిక శ్నస్త్ర సేవలో

కె.యస్ట. వి కృషాణరడి,ి జిహెచ్ ఎం, 
జెడ్.పి.హెచ్.ఎస్ట., ఈతకోట, రావులపాలెం మండలం, తూర్ధపగోద్యవరి
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ఈగ్రూ పుకేవలం
సాంఘికశాస్త్ర
ఉపాధాాయులకు

మాత్ర మే

http://www.bestsocialteacher.com/


1.     1. 1154లో తన రాజు కోసం ఆల్ ఇద్రిసి ప్రపంచ పటాన్నా తయార్ధ చేసడు. 4×2=8
2. ఈ పటంలో వివరాలు అర్బిక్ భాషలో ఉనాాయి.
3. ఈ పటం యురేసియా ఖండాన్నా పూరిగిా చూపించింది, అయితే ఆఫ్రిక్య ఖండంలో ఉతిర్ భాగాన్నా

చూపించింది. ఆఫ్రిక్య దక్షిణ్ భాగం, ఆగ్నాయాసియా భాగాల వివరాలు చూపించలేదు.
2. 1. ముదుర్ధ ఆకుపచే – అడవులు

2. ముదుర్ధ నీలం– సముద్రాలు , మహా సముద్రాలు
3. ముదుర్ధ ఊద్య - పర్వతాలు

3. క్యర్బన్ డై ఆకెసాడ్, మీథేన్.
4. సధించు లేక మర్ణంచు

5. 1. సంప్రద్యయకంగా, ఉతిర్ భార్తీయులు ఆర్ధ ర్ధతువులను గమన్నసిర్ధ, ప్రతి ఒకకటి రండు నలల 
పాటు ఉంటుంది. 

2. ఇవి వసంత ర్ధతువు, గ్రీషి ర్ధతువు , వర్ష ర్ధతువు,  శ్ర్దృతువు, హేమంత ర్ధతువు, సిసిర్ ర్ధతువు. 
3. ఇవి పనాండు నలలను ఆర్ధ భాగాలుగా చేసే ఖగోళ శ్నస్త్ర విభజనపై ఆధ్యర్పడి ఉంటాయి.

6.     i)  వందేమాతర్ ఉదామం
ii) 1930

7. 1. ఆనసలన్ బ్ాంకింగ్ 2. ఫోన్ పే లేద్య గూగుల్ పే వంటి మొబైల్ బ్ాంకింగ్ యాప్ ల ద్యవరా
8. ఒడిస, చతీిస్ట ఘర్, తెలంగాణ్య, కరాాటక,  తమిళనాడు
9. పరాావర్ణ్ పరి ర్క్షణ్ పై పోసిర్ధ రూపకలపన.
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10 a)    1. ఈ రోజులోల మాాప్ లు వివిధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగంచబడుతునాాయి. 
2. ప్రసుితం నీటి వనర్ధలు, వర్షపాతం, భూగర్భ జల్లు, నదులు, ఆనకటలి న్నరాిణ్ం, వావసయ 

అభివృదిు, కొతి పరిశ్రమల సాపన, విమానయానం, నావిగ్నషన్, ర్క్షణ్, రోడుల, ఆసుపత్రులు మరియు 
పాఠ్శ్నలల న్నరాిణ్ం కోసం ఉపయోగంచబడుతునాాయి.

b) కివట్ ఇండియా ఉదామం 
1. ఆల్ ఇండియా క్యంగ్రెస్ట కమిటీ కివట్ ఇండియా తీరాినాన్నా 8 ఆగసు ి1942న ఆమోదించింది బంబ్యి 

మరియు "భార్తదేశ్ంలో బ్రిటిష్ పాలన వంటన్న అంతం క్యవాలి" అన్న సపషింగా పేర్కంటూ ఒక 
తీరాినాన్నా ఆమోదించింది. 

2. గాంధీజీ ‘డూ ఆర్ డై’ అన్న న్ననాదం ఇచ్చరే్ధ, మనం భార్తదేశ్నన్నా విముకి ిచేసమిు లేద్య 
ప్రయతాాలలో చన్నపోతాము. 

3. గాంధీజీతో సహా చ్చల్ మంది క్యంగ్రెస్ట నాయకులను అరసుి చేశ్నర్ధ. దేశ్వాాపింగా హరాిళ్లల, సమ్మిలు, 
ఊరేగంపులతో ప్రజలు న్నర్సనలు తెలిపార్ధ. 4. ఈ ఉదామంలో పది లక్షల పండల ఆసిి ధవంసమంది, 
చ్చల్ మంది ప్రభుతవ అణ్చివేతలో చంపబడిార్ధ, వేల్ది మంది అరసు ిచేయబడిార్ధ. 90,000 మంది 
పోలీసు క్యలుపలోల ద్యద్యపు 1000 మందిన్న అరసుి చేశ్నర్ధ.

11 a) 1. భార్త జాతీయ ఉదామంలో గాంధేయ యుగం న్నషకళంకమన క్యలంగా పేర్ందింది. గాంధీజీ
సవతంత్య్ాాన్నా పందేల్ ప్రజలను ప్రేరేపించ్చడు. 

2. అహంస, సతాాగ్రహం, మరియు సహాయన్నరాకర్ణ్ వంటి అతన్న కొతి పోరాట రూపాలు బ్రిటిష్ వారికి 
భయానకంగా మారాయి.. 

3. అతను తన అదుభతమన వకిృతవ నైపుణ్ాంతో భార్తదేశ్నన్నా ఒక దేశ్ంగా ఏకీకృతం చేశ్నడు. 
4. అతన్న కృషితో జాతీయ ఉదామం అటిడుగు సయాిప్రజలకు చేర్ధకుంది మరియు ప్రజా ఉదామంగా 

మారింది. 
5. చివర్కు 1947లో మనకు సవతంత్రాం వచిేంది. 
6. తర్ధవాత ఈ పోరాట విధ్యనం ప్రపంచవాాపి ఖ్యాతిన్న పందింది మరియు ప్రపంచవాాపింగా అన్నక 

జాతీయ ఉదామాలకు నమూనాగా మారింది.
b)        1. అవును. పై ప్రకటనతో న్నను ఏకీభవిసుినాాను. 

2. పటాలు వలస శ్కుిలకు వలసల విసిర్ణ్కు తగన సమాచ్చరాన్నా అందిసియి. 
3. వలసరాజాాల శ్కుిలు పంపిన మాాప్ మేకర్ా బృంద్యలు అకకడి వాతావర్ణ్ం, ఖన్నజ వనర్ధలు 

మరియు సందరిశంచిన ప్రదేశ్నల ప్రజల గురించి సమాచ్చరాన్నా రాబడతాయి. 
4. అందువలల, వలసరాజాాల శ్కుిలకు తుపాకుల కంటే పటాల తయారీ వలసల దోపిడీకీ మరియు 

క్యలనీల న్నయంత్రణ్కు మరింత శ్కిివంతమన సధనంగా పన్నచేసిందన్న అన్న చ్చల్ మంది నముితార్ధ. 12 a)     
12 a)     i) 17 °C

ii) ఏప్రిల్ మరియు మే
iii) 23 °C
iv) 22 °C

b)       i) అకోిబర్ధ 16, 1905
ii) వందేమాతర్ం
iii) బెంగాల్ రండు భాగాలలో ఉనా ప్రజలు
iv) అనంద మోహన్ బోస్ట, సురేంద్రనాథ బెనరీీ
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13 a) b)

A2. చెన్నై

B 6. లక్నై

A 1. క్నలకతా

A3. ముంబాయి

B8. అుంధ్ర ప్రదేశ్

A4. హైదరాబాద్

B5. బుంగాళాఖాతుం

B 7 . ఢిల్లీ
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PART - B

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

C B A A D B C B D A
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B D A D B A C B A D
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GRADE 10 M 20 M 40M 50 M 80 M 100 

M

300 M 350 M 600 M

A1 10 18-20 36-40 46-50 73-80 91-
100

273-300 319-350 546-600

A2 9 16-17 32-35 41-45 65-72 81-90 243-272 284-318 486-545

B1 8 14-15 28-31 36-40 57-64 71-80 213-242 249-283 426-485

B2 7 12-13 24-27 31-35 49-56 61-70 183-212 214-248 366-425

C1 6 10-11 20-23 26-30 41-48 51-60 153-182 179-213 306- 365

C2 5 8-9 16-19 21-25 33-40 41-50 123-152 144-178 246-305

D1 4 7 14-15 18-20 28-32 35-40 105-122 123-143 210-245

D2 0.3 0-6 0-13 0-17 0-27 0-34 0-104 0-122 0-209
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ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అత్యధిక మంది సంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యయయుల మధ్య విషయ సంబంధ్ చర్చ, 
పర్సపర్ సందేహ నివృత్త,ి పాఠ్యబోధ్న, మూల్యంకనం నందు తోడ్పపటు కోసం మన “బెస్్ట సోషల్
టీచర్ వాట్సాప్ గ్రూప్” ఏర్పర్చబడంది. ఇందు సంఘిక శాస్త్ర బోధ్కులందరూ {మీరు ప్రభుత్వ, 
ప్రైవేటు} ఏ పాఠ్శాలలో పనిచేస్తని్నా సభుయలుగా చేరుటకు అరుులే.  సభుయలందరూ విషయ సంబంధ్
చర్చను మాత్రమే గ్రూపులలో చేయవలసినదిగా మనవి. సంఘిక శాస్త్ర మిత్రులు ఎవరైన్న గ్రూపునందు
చేర్దలచుకుంటే వారి వివరాలు, పేరు, హోదా, పనిచేస్తినా పాఠ్శాల, మండలం, జిల్ా వివరాలను
అడిన్ వాట్సాప్ నంబరు 9492146689 కు చేర్దలచుకునా వారి వాట్సాప్ నుండ పంపవలెను.
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ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అత్యధిక మంది సంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యయయుల మధ్య విషయ సంబంధ్ చర్చ, 
పర్సపర్ సందేహ నివృత్త,ి పాఠ్యబోధ్న, మూల్యంకనం నందు తోడ్పపటు కోసం మన “బెస్్ట సోషల్
టీచర్ వాట్సాప్ గ్రూప్” ఏర్పర్చబడంది. ఇందు సంఘిక శాస్త్ర బోధ్కులందరూ {మీరు ప్రభుత్వ, 
ప్రైవేటు} ఏ పాఠ్శాలలో పనిచేస్తని్నా సభుయలుగా చేరుటకు అరుులే.  సభుయలందరూ విషయ సంబంధ్
చర్చను మాత్రమే గ్రూపులలో చేయవలసినదిగా మనవి. సంఘిక శాస్త్ర మిత్రులు ఎవరైన్న గ్రూపునందు
చేర్దలచుకుంటే వారి వివరాలు, పేరు, హోదా, పనిచేస్తినా పాఠ్శాల, మండలం, జిల్ా వివరాలను
అడిన్ వాట్సాప్ నంబరు 9492146689 కు చేర్దలచుకునా వారి వాట్సాప్ నుండ పంపవలెను.
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