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FORMATIVE ASSESSMENT – III – 2022-2023 
SOCIAL STUDIES : X CLASS 

English Medium

 
1. C) Site – connection with other places        1 mark 
2. A) The High courts and Supreme Court form Single judiciary in India (1/2 mark) 

B) Dr. B.R. Ambedkar was the Chairman of Drafting Committee  ( 1/2 mark) OR 
    Dr. B.R. Ambedkar was a member of Constituent Assembly OR 
    Dr. Babu Rajendra Prasad was the Chairman of Constituent Assembly 

3. Fazl Ali, K. M. Panikkar and Hridaynath Kunzru  
(if writes none or one member – zero marks;  two members -  ½ mark;  three members - 1 mark)  

4. National Parties:- Indian National Congress; Communist Party of India; Communist Party of India (Marxist); 
                               Bharatiya Janata Party; All India Trunamool Congress; Nationalist Congress Party;  
                                Bahujan Samaj Party; National People’s Party 
                 (any two parties of the above – ½ mark for one national party) 
Regional Parties:- Yuvajana Shramika Rythu Congress Party (YSRCP), Telugu Desam Party (TDP),  
                                All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK); Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) 
                  (any two regional parties - ½ mark for one regional party.Note that Janasena is not a regional party) 

5. 1. When families migrate, children accompanying their parents do not have crèche facilities. So the older children  
     have to remain at home to take care of their smaller siblings. 
2.  Grown up children are not able to continue their studies at their parents’  new workplaces. Schools in their  
      native place refuse to take them again when they come back. They finally become dropouts.  
3.  Government schools are currently enrolling such children. However, they are lagging behind in education. As a  
      result, they lose interest in education and become drop outs.  
4. When males leave their families this is also a major challenge for women who have to take care of all the  
     responsibilities of the family and elderly people who need care. Young girls in such families are required to take  
     care of siblings and many of them become dropouts. 
5. In some cases, children even migrate along with their parents and they also go to work.  They lose interest in  
     attending  school after they return home from migration. 

            (two marks for two examples by awarding one mark to each example. Consider any other reasonable example) 

6. The Indian Constitution was adopted  - 1949 
First State Reogranisation Act was passed - 1956 
National Emergency was imposed  - 1975 
The last general elections of India  - 2019 
(If the chronological order is completely correct, then award 2 marks) 

7. 1.The First Five Year Plan focused on agriculture and stressed on the need for increasing food production,  
   development of transport and communications and the provision of social services. It also stressed the need to  
   industrialise India as quickly as possible. 
2. For Nehru, agricultural transformation was not simply an economic issue, but a political, social and economic  
    transformation of the rural sector. The strategy favoured by Nehru and finally adopted included three  
    components: land reforms, agricultural cooperatives and local self-government.  
3. Three types of land reforms were contemplated: abolition of Zamindari system, tenancy reform and land ceilings.  
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    The primary aim of all these were to ensure that the land went to the hands of the actual tiller and this was to be  
    an incentive for them to produce more.  
4. Cooperatives were to bring economies of scale and also provide valuable inputs like seeds, manure, fertilisers and  
    so on 
5. Local self-government would ensure that the land reforms were carried out and the cooperatives run according  
    to the collective interests of the village. 
(Four marks for four points by awarding one mark to each point. Consider any other reasonable points)  

8. a) Do you think migrants are trouble makers / trouble shooters in their destinations? Justify your answer.  
A. 1. In my opinion, migrants don’t create troubles in their destinations. 
     2. Migrants generally migrate mostly for subsistence. They are new to the place where they migrated. So, they  
        don’t get into fights with the people of that place. 
    3. Also their earnings are important to them. They may not get work again if they get into fights. So they don’t  
         create troubles. 
    4. Migrants live there for a small period. They return their own villages after completion of their work. If they get  
        into fights, police book cases against the migrants and the migrants have to attend court. So they don’t create  

                trouble. 
            5. Migrants come to new places to work not for creating troubles. 
            6. Some migrants may want to settle there. So, they don’t get into fights with locals. 
            7. Some migrants come to new places for business. If they create trouble there, they can’t do business there. So,  
                they don’t get into fights with locals. 
            8. Migrants are new to the place where they migrate. They don’t have friends, and relatives etc., there. So, they  
                won’t want to get into troubles there.  

     (8 marks for 8 points by awarding one mark to each point. Consider any other reasonable points)  
(OR) 

b) Write a short note on basic principles of Indian Constitution.  
A. The following are the basic principles of Indian Constitution: -  
     1. Structure of the Government: -  The constitution establishes a parliamentary type of government. The cabinet  
         is made up of members of parliament. This Cabinet is accountable to the Parliament. This government will  
         remain in power as long as it has the confidence of the parliament.  The executive and the legislature work in  
         coordination. 
     2. Federal characteristic: - The Constitution established the federal system. There is a central government  all  
         over the country and state governments in the states.  Powers were distributed between them. They have  
         sovereign in the areas assigned to them by the Constitution.  
    3. The Supreme Constitution: - The Constitution is the supreme in the federal system. The central and state  
         governments must rule  in accordance with the Constitution.  
    4. Sovereign country: - India is a sovereign country.  Sovereignty belongs to the entire country's people. No other  
         country is allowed to exercise power over our country. 
    5. Justice: - The Constitution provides social, political and economic justice to all people.  
    6. Welfare state: - The government should work for the welfare of the people of the country. For this,  the  
         Constitution contains "Directive principles of state policy."  
    7. Secular state: - The government has no religion. All religions are equal to the government. Citizens may or may  
         not follow any religion of their choice. 
    8. Socialism: - The Constitution suggests that the disparities between the rich and the poor should be reduced  
        and  make a socialist country. Such economic policies should be implemented by the government . 
    9. Liberty: - The Constitution gives liberty of thought, expression, belief, faith and worship  to the people of India 
  10. Democratic and Republic state: - The people are empowered to elect their representatives through universal  
         adult suffrage. The constitution states that the president must be elected for 5 years by indirect election.  
  11. Directive principles: - The directive principles suggest the Central and State Governments that what kind of  
         activities should be implemented  to establish just society in the country. 
  12. Fundamental Rights: - All citizens of India have six types of fundamental rights.  
  13. Fundamental  Duties: - All Indian citizens are required to perform 11 types of fundamental duties.  
  14. Independent Judiciary system: - India has an independent judicial system.  It protects the Constitution. The  
         judiciary has the power to judicial review. 
     (8 marks for 8 points by awarding one mark to each point. Consider any other reasonable points)  
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Telugu Medium 
1. ప్రదేశం  - ఇతర ప్రదేశాలతో ఉన్న సంబంధం    (1 మారకు) 
2. A) భారత దేశంలోని సుప్రంకోరకు , హ ైకోరకు లు ఒకే (ఏక) న్యాయ వ్ావ్సథలో భాగాలు (1 మారకు) 

B) ముసాయిదయ సంఘం అధాక్షులుగా Dr. B.R. అంబేద్ుర్ గారక ఉన్యనరక. (లేదయ)   (1 మారకు) 
    రాజ్ాంగ సభ సభుానిగా Dr. B.R. అంబేద్ుర్ గారక ఉన్యనరక. (లేదయ) 
    రాజ్ాంగ సభ అధాక్షులుగా Dr. బాబూ రాజ ంద్ర ప్రసాద్ ఉన్యనరక.  

3. ఫజల్ ఆలీ; కె.ఎం.ఫణిక్ుర్; హృద్యన్యథ్ క్ుంజ్రర   (1 మారకు) 
4. జాతీయ పార్టీలు: భారత జ్తీయ కాంగెెస్,  భారత క్మూానిస్ు పారటు; భారత క్మూానిస్ు పారటు (మార్ుిస్ు);  

భారతీయ జన్తయ పారటు; అఖిల భారత తృణమూల్ కాంగెెస్; నే్షన్లిస్ు కాంగెెస్ పారటు; బహుజన్ సమాజ్ పారటు; 
న్ేషన్ల్ ప్ప్ుల్్ పారటు 
(ఏవ ైన్య రెండు పారటులక్ు 1 మారకు) 
పరా ాంతీయ పార్టీలు: యువ్జన్ శాెమిక్ రైెతు కాంగెెస్ పారటు (YSRCP); తెలుగుదేశం పారటు; అఖిల భారత అన్యన ద్రవిడ 
మున్ేనట్ర ఖజగం (AIADMK);  ద్రవిడ మున్ేనట్ర ఖజగం (DMK)   
(ప ై వాట్ిలోని ఏవ ైన్య రెండు పారటులక్ు లేదయ మర వ ైన్య రెండు పారటులక్ు 1 మారకు. జన్సేన్కి ఇంకా రాషు ర పారటు హో దయ 
రాలేద్ు. అది క వ్లం ర్జిసుర్్ పారటు మాతరమే)  

5. 1. కొనిన సంద్రాాలలో తలిిద్ండుర లతో పాట్ు చిన్న పిలిలు క్ూడయ వ్లస వ ళ్త ంట్ారక. అక్ుడ చిన్న పిలిలక్ు శిశు సంరక్షణయ  
         క ందయర లు ఉండవ్ు. కాబటి్ు వార్ని చూసుకోవ్డయనికి ప ద్ద  పిలిలు బడికి వ ళిక్ుండయ ఇంట్లి నే్ ఉండవ్లసి వ్స్త ంది. 

2. ప ద్ద  పిలిలు అక్ుడ చద్ువ్ు కొన్సాగ్ంచే వీలు ఉండద్ు. అక్ుడ ద్గగరలో పాఠశాల ఉండక్ప్ వ్చుు. లేదయ అక్ుడి పాఠశాల వీర్ని  
    చేరకుకోక్ప్ వ్చుు. వీళ్ు సవగాె మాలక్ు తిర్గ్ వ ళి్లన్ప్ుుడు ఇక్ుడి పాఠశాలలు వీర్ని మళ్ళు చేరకుకోవ్ు. 
3. ప్రసుత తం ఇట్ువ్ంటి్ పిలిలన్ు ప్రభుతవ పాఠశాలలు చేరకుక్ుంట్ున్యనయి. అయితే వీళ్ు చద్ువ్ులో బాగా     
    వ న్ుక్బడిప్ తున్యనరక. అంద్ువ్లి చద్ువ్ుప్టి్ ఆసకిత తగ్గప్ యి బడి మధాలో మానే్సుత న్యనరక. 
4. మగవాళ్ి  వ్లస వ ళ్లున్ క్ుట్ుంబాలలో క్ుట్ుంబ బాధాతలు, వ్ృధ్ుు ల సంరక్షణ భారం అంతయ ఆడవాళు మీద్ ప్డుతుంది.  

         ఇట్ువ్ంటి్ క్ుట్ుంబాలలోని ఆడపిలిలు తమ తముుళ్ు, చెలలి ళిన్ు చూసుకోవ్డం కోసం బడి మాన్ సాత రక.  
5. కొనిన సంద్రాాలలో పిలిలు క్ూడయ తలిిద్ండుర లతో పాట్ు ప్నికి వ ళ్త న్యనరక. వ్లస న్ుంచి తితిగ్ వ్చిున్ తరకవాత మళ్ళు బడిలో  
    చేరాలనే్ ఆసకిత తగ్గప్ తుంది.  
   ( ఏవ ైన్య రెండు పాయింటి్క్ు 2 మారకులు. ఏవ ైన్య ఇతర సర్యి ైన్ పాయింటి్న్ు ప్ర్శీలించండి) 

6. భారత రాజ్ాంగానిన ఆమోదించిన్ది  - 1949 
మొద్టి్ రాష్టాు ర ల ప్ున్ఃవ్ావ్స్థక్రణ చట్ుం - 1956 
జ్తీయ అతావ్సర ప్ర్సితతి విధింప్ు  - 1975 
చివ్ర్ సాధయరణ ఎనినక్లు (భారత దేశంలో) - 2019 
(ప ై విధంగా వ్రకస కె్మంలో వరా సిన్చో రెండుమారకులు) 
 
 

7.  1. మొద్టి్ ప్ంచవ్రష ప్రణయళ్లక్ వ్ావ్సాయం మీద్ క ందరరక్ర్ంచి ఆహార ఉతుతితని ప ంచట్ానికి, రవాణయ, ప్రసారాల రంగాల మెరకగుద్లకి,  
     సామాజిక్ సేవ్ల క్లున్క్ు పరా ధయన్ాతన్ు ఇచిుంది. భారతదేశం సాధామైెన్ంత తవరగా పార్శాెమికీక్రణ చెంద్ట్ానికి క్ూడయ అది  
    శెద్ు  వ్హ ంచింది. 
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2. వ్ావ్సాయ రంగంలోని మారకున్ు న్ హరూ  క వ్లం ఆర్ుక్ అంశంగా చూడలేద్ు, దయనిని గాె మీణ రంగ రాజకీయ, సామాజిక్, ఆర్ుక్  
     మారకుగా ప్ర్గణించయరక. ఆహార ఉతుతితని ప ంచడం కోసం న్ హరూ  ఎంచుక్ున్న విధయన్ంలో మూడు ప్రధయన్ అంశాలు ఉన్యనయి.  
     భూ సంసురణలు, వ్ావ్సాయ సహకార సంఘాలు, సాథ నిక్ సవప్ర్పాలన్.  
3. మూడు రకాల భూ సంసురణలన్ు ప్రతిపాదించయరక. 1. జమీందయరట వ్ావ్సథ రద్ుద . 2. కౌలు విధయన్యల సంసురణ 3. భూ ప్ర్మితి  
     విధయన్యలు. వీట్నినటి్ ప్రధయన్ ఉదేదశం ద్ునే్నవానికి భూమి చెందేలా చూసి మర్ంత ఉతుతిత  చెయాట్ానికి ప్ ర త్హ ంచట్ం.  
4. సహకార సంఘాల దయవరా ఆర్ుక్ంగా లాభసాటి్ ప్ర్మాణయనిన చేరకకోవ్ట్మే కాక్ుండయ వితతన్యలు, ఎరకవ్ులు, రసాయన్యలు వ్ంటి్  
     విలువ ైన్ ఉతయుద్కాలన్ు అందించయలి.  
5.  సాథ నిక్ ప్రభుతయవలు భూ సంసురణలు అమలు అయియాలా చూసి , గాె మ ఉముడి ప్రయోజన్యలక్ు అన్ుగుణంగా సహకార  
      సంఘాలు న్డిచేలా చూసాత యి.   
( ఏవ ైన్య న్యలుగు పాయింటి్క్ు 4 మారకులు. ఏవ ైన్య ఇతర సర్యి ైన్ పాయింటి్న్ు ప్ర్శీలించండి) 

 
8. A) వ్లస వ ళ్లున్ వాళ్ు ఆ పరా ంతంలో సమసాలు సృషి్ుసాత రా లేదయ సమసాలక్ు కారణం అవ్ుతయరా? మీ సమాధయన్యనికి కారణయలు 

వరా యండి. 
1. వ్లస వ ళ్లున్వారక సమసాలు సృషి్ుంచరక అని  న్య అభిపరా యం. 
2. సాధరణంగా వ్లసదయరకలు జీవ్న్ోపాధి కొరక్ు ఎక్ుువ్గా వ్లస వ ళ్తుంట్ారక.తయము వ్లస వ ళ్లున్ ప్రదేశం వార్కి కొతత . అక్ుడి  
   వార్తో వార్కి ప్ర్చయాలు ఉండవ్ు. కాబటి్ు ’ వారక అక్ుడివార్తో ఎట్ువ్ంటి్ గొడవ్లు ప ట్ుు కోరక. 
3. అంతేకాక్ుండయ వార్కి తమ సంపాద్నే్ ముఖాం. గొడవ్లు ప ట్ుు క్ుంటే్ మళ్ళుసార్ వార్ని ప్నిలో ప ట్ుు కోరక. కాబటి్ు వీరక ఎట్ువ్ంటి్  
    ఇబబంద్ులు ప ట్ురక. 
4. వ్లసదయరకలు అక్ుడ కొదిద  రోజ్రలు మాతరమే ఉంట్ారక. ఆ తరావత తమ స ంత గాె మాలక్ు వ ళి్లప్ తయరక. గొడవ్లు ప ట్ుు క్ుంటే్  
    అక్ుడి ప్ లీసు వారక ప టే్ు క సులలో ఇరకకొుని, కోరకు ల చుట్టు  తిరగాలి్ ఉంట్ుంది. కాబటి్ు వీర్ వ్లి ఎట్ువ్ంటి్ ఇబబంద్ులు  
    తలలతతవ్ు. 
5. వ్లసదయరకలు ఉపాధి కోసం వ్సాత రక గానీ సమసాలు సృషి్ుంచడం కొసం కాద్ు.  
6. కొంతమంది వ్లసదయరకలు కొతత  ప్రదేశంలో సిథరనివాసం ఏరురచుకోవాలని అన్ుక్ుంట్ారక. కాబటి్ు అక్ుడి వార్తో మంచి  
   సంబంధయలే ఏరురచుక్ుంట్ారక గానీ సమసాలు సృషి్ుంచరక. 
7. కొంతమంది వ్లసదయరకలు కొతత  ప్రదేశంలో వ్ావ్సాయం కొసం వ్సాత రక. అక్ుడి వార్తో సఖాంగా ఉంటే్నే్ వాాపారం చేయగలరక.  
    కాబటి్ు అక్ుడి ప్రజలతో ఎట్ువ్ంటి్ గొడవ్లు ప ట్ుు కోరక. 
8. వ్లససదయరకలక్ు వ్లస వ ళ్లున్ ప్రదేశం కొతత . అక్ుడ వార్కి సేనహ తులు గానీ బంధువ్ులు గానీ ఉండరక. కాబటి్ు అక్ుడ  
    ఎవ్ర్తోన్ూ గొడవ్ప్డక్ుండయ జీవ్న్ం సాగ్సాత డు. 
    ( ఎనిమిది పాయింటి్క్ు 8 మారకులు. ఏవ ైన్య ఇతర సర్యి ైన్ పాయింటి్న్ు ప్ర్శీలించండి) 
 
 
B. భారత ర్ాజాయాంగాంలోని మౌళిక సో త్రర ల గుర్ ాంచి చిన్నవ్ాయసాం వ్ార యాండి. 
1. ప్రభుతవ నిర్ాాణాం:-   రాజ్ాంగం పారిమెంట్రట తరహా ప్రభుతయవనిన ఏరాుట్ు చేసింది. పారిమెంట్ు సభుాలతో మంతిరవ్రగం   
    రూప ందించబడుతుంది.  ఈ కాాబిన్ ట్ పారిమెంట్ుక్ు జవాబుదయరటగా ఉంట్ుంది. పారిమెంట్ు విశావసం ఉన్నంత వ్రక్ు ఈ  
    ప్రభుతవం అధికారంలో ఉంట్ుంది. కారానిరావహక్ మర్యు శాసన్సభ సమన్వయంతో ప్నిచేసాత యి. 
2. సమాఖ్య లక్షణాం:-  రాజ్ాంగం సమాఖా వ్ావ్సథన్ు సాథ పించింది. దేశవాాప్త ంగా క ంద్ర ప్రభుతవం ఉంది మర్యు రాష్టాు ర లలో రాషు ర  
    ప్రభుతయవలు ఉంట్ాయి.  వాటి్ మధా అధికారాలు ప్ంపిణీ చేయబడయ్ యి.  రాజ్ాంగం వార్కి క ట్ాయించిన్ రంగాలలో వార్కి  
    సారవభౌమాధికారం ఉంట్ుంది.  
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3. అతయయన్నత ర్ాజాయాంగాం:-  సమాఖా వ్ావ్సథలో రాజ్ాంగమే అతుాన్నతమైెన్ది. క ంద్ర, రాషు ర ప్రభుతయవలు రాజ్ాంగానికి లోబడి  
    పాలన్ సాగ్ంచయలి.  
4. సారవభౌమ దేశాం:-  భారతదేశం సారవభౌమ దేశం. సారవభౌమాధికారం మొతతం దేశ ప్రజలక్ు చెంద్ుతుంది, మన్ దేశంప ై అధికారం  
    చెలాయించడయనికి మర  ఇతర దేశానికి అన్ుమతి లేద్ు. 
5. న్రయయాం:-  రాజ్ాంగం ప్రజలంద్ర్కీ సామాజిక్, రాజకీయ మర్యు ఆర్థక్ న్యాయం అందిసుత ంది. 
6. సాంక్షేమ ర్ాజయాం:-  ప్రభుతవం దేశ ప్రజల సంక్ష మం కోసం ప్ని చేయాలి. దరని కోసం  రాజ్ాంగం లో “ప్రభుతవ విధయన్యలక్ు ఆదేశి  
     సూతయర లు” న్ు ప ంద్ుప్ర్చయరక. 
7. సెకుయలర్ ర్ాజయాం:-  ప్రభుతయవనికి మతం లేద్ు.  ప్రభుతయవనికి అనిన మతయలు సమాన్ం.  పౌరకలు తమక్ు న్చిున్ మతయనిన  
    అన్ుసర్ంచవ్చుు లేదయ అన్ుసర్ంచక్ప్ వ్చుు  
8. సామయవ్ాదాం:-  ధనిక్ులు మర్యు పేద్ల మధా అసమాన్తలన్ు తగ్గంచి స్ షలిసుు  దేశంగా మారాులని రాజ్ాంగం సూచించింది.  
    ఇలాంటి్ ఆర్థక్ విధయన్యలన్ు ప్రభుతవం అమలు చేయాలి 
9.  సవవచ్ఛ:- రాజ్ాంగం భారతదేశ ప్రజలక్ు ఆలోచన్, భావ్ప్రక్ట్న్,  విశావసం, ధరుం మర్యు ఆరాధన్లలో సేవచఛన్ు ఇచిుంది  
10. ప్రజాసావమయ మర్ యు గణతాంతరాం:  సారవతిరక్ వ్యోజన్ ఓట్ు హక్ుు దయవరా ప్రజలు తమ ప్రతినిధులన్ు ఎన్ునక్ునే్ అధికారం  
      క్లిగ్ ఉంట్ారక.  అధాక్షుడిని ప్రోక్ష ఎనినక్ల దయవరా 5 సంవ్త్రాలక్ు ఎన్ునకోవాలని రాజ్ాంగం పేరొుంది.  
11. ఆదేశిక సూత్రర లు:-  దేశంలో న్యాయబద్ుమైెన్ సమాజ్నిన సాథ పించేంద్ుక్ు చేప్ట్ువ్లసిన్ చరాలన్ు గూర్ు క ంద్ర, రాషు ర  
     ప్రభుతయవలక్ు ఆదేశిక్ సూతయర లు సూచిసుత న్యనయి.  
12. పరా థమిక హకుులు:-  భారతదేశంలోని పౌరకలంద్ర్కీ ఆరక రకాల పరా థమిక్ హక్ుులు ఉన్యనయి. 
13.  పరా థమిక విధులు:-  భారతీయ పౌరకలంద్రూ 11 రకాల పరా థమిక్ విధులన్ు నిరవర్తంచయలి  
14. సవతంతర న్యాయ వ్ావ్సథ :- భారతదేశంలో సవతంతర న్యాయ వ్ావ్సథ ఉంది. ఇది రాజ్ాంగానిన ప్ర్రక్షిసుత ంది.  న్యాయవ్ావ్సథక్ు  
     న్యాయ సమీక్ష అధికారం ఉంది 
    ( ఎనిమిది పాయింటి్క్ు 8 మారకులు. ఏవ ైన్య ఇతర సర్యి ైన్ పాయింటి్న్ు ప్ర్శీలించండి) 
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