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FORMATIVE ASSESSMENT – III – 2022-2023
        SOCIAL STUDIES : IX CLASS(EM)

1. C
2. D
3. A
4. A
5. C
6. Minimum Support Price
7. mining
8. Africa
9. 1917
10. Marginal farmer - Up to 2.5 acres of land

Small farmer - 2.6 to 5 acres of land
Semi-medium farmer - 5.1 to 10 acres of land
Medium farmer - 10.1 to 25 acres of land

11. 1. Intensive subsistence farming  is practised in the areas of high population density on land.
2. It is labour intensive farming, where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for

obtaining higher production.
High population density (1/2mark), labour intensive (1/2 mark),
high does of biochemical inputs (1/2 mark), irrigation (1/2 mark)

12. I reject colonisation. Why because
1. Colonial powers exploit natural resources of the colony.
2. Colonial powers destroy the culture of natives of the colony.
(1 mark for one reason i.e., 2 x 1 = 2. Consider any other reasons.)
(OR)
I support colonization.
1. Colonial powers introduce new scientific methods in administration or new technology in colonies. 
2. Colonial powers civilise the people of the colony by introducing  western culture.
(1 mark for one reason i.e., 2 x 1 = 2. Consider any other reasons.)

13. 1. Steam engine - James Watt (OR) Thomas Newcomen (or) Richard Archwright
2. Rolling mill - Henry cort
3. Pucca roads - Mc Adam
4. Spinning jenny - James Hargreaves (or) John Kaye

14. 1. Many activities which were earlier restricted only for the government are now allowed for the private
industries.

2. Government relaxed laws so that factory-made consumer goods are also imported from other countries.
3. Many government rules were simplified to encourage industrial activities in India especially new
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    entrepreneurs. 
4. Government sold some of the government-owned companies. 
5. The financial support provided by government to run government-owned companies has also got reduced.  
6. Government-owned companies are also allowed to take decisions independently.  
7. Private or government companies from other countries are now encouraged to come to set up factories in  
    India. 
(4 marks for any four points by awarding 1 mark for each point)  
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Telugu Medium 
 

1. C 
2. D 
3. A 
4. A 
5. C 
6. కనీస మద్దతు ధర  
7. గనుల 
8. ఆఫ్రికా 
9. 1917 
10.  1. ఉపాాంత ర ైతు   -   2.5 ఎకరాల వరకు భూమి 

2. చినన ర ైతు   -   2.6  నుాండి 5 ఎకరాల భూమి 
3. సననకారు ర ైతు  -   5.1 నుాండి  10 ఎకరాల వరకు భూమి 
4. మధయతరహా ర ైతు   -   10.1 నుాండి 25 ఎకరాల భూమి 

11. 1. సాాంది్ జీవనాధార వయవసాయాం అధిక జనసాాంది్త గల పాిాంతాలలో అమలులో ఉాంది. 
2. ఈ విధానాంలో అధికాంగా వయవసాయ శ్ాామికులను, అతయధిక జీవ రసాయనిక ఎరువులను, నీటిపారుద్లను  

             ఉపయోగిసాా రు. 
          (అధిక జనసాాంది్త-1/2; అధిక వయవసాయ శ్ాామికులు-1/2; అతయధిక జీవ రసాయనిక ఎరువులు-1/2; 
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            నీటిపారుద్ల-1/2 చొపుున మొతాాం 2 మారుులు) 
12. నేను వలస పాలనను వయతిరేకిసాా ను. ఎాంద్ుకాంటే 

1. వలసపాలక  శకుా లు వలసపాలిత పాిాంతాల సహజ వనరులను దోపరడీ చేసాా యి . 
2. వలసపాలక  శకుా లు వలసపాలిత పాిాంతాలలోని సాా నికుల సాంసుృతిని నాశనాం చేసాా యి . 
(ఒక కారణానికి ఒక మారుు చొపుున మొతాాం ర ాండు మారుులు. ఏవ ైనా ఇతర సరియి ైన కారణాలను పరిశీలిాంచాండి) 
(లేదా) 
నేను వలస పాలనను సమరాిసాా ను. ఎాంద్ుకాంటే 
1. వలసపాలక దేశ్ాలు  వలసపాలిత పాిాంతాలలో పరిపాలనలో కొతా శ్ాసీా్్తయ పద్ధతులను లేదా  కొతా సాాంకేతికతను  
    పివేశపెడతాయి . 
2. వలసవాద్ శకుా లు పాశ్ాాతయ సాంసుృతిని పరిచయాం చేయడాం దాారా వలసపాలిత పాిాంతాలలోని పిజలను నాగారికులను  
    చేసాా యి.   
(ఒక కారణానికి ఒక మారుు చొపుున మొతాాం ర ాండు మారుులు. ఏవ ైనా ఇతర సరియి ైన కారణాలను పరిశీలిాంచాండి) 

13.  1. ఆవిరి ఇాంజన్   -  జేమ్స్ వాట్ (లేదా) ధామస్ నయయకొమెన్ (లేదా) రిచర్్డ ఆర్డు ర ైట్ 
 2. రోలిాంగ్ మిల్   - హెనీి కోర్్డ 
 3. పకు రోడ్       - మెక్ డాం 
 4. స్తరునినాంగ్ జ నీన  - జేమ్స్ హర్డ గరావ్స్ (లేదా) జాన్ కే 

14. 1. గతాంలో కేవలాం పిభుతాానికి మాతిమే కేటాయిాంచిన అనేక పనులలో ఇపుుడు పీైెవేట్ పరిశామలను కూడా అనుమతిాంచారు.  
2. ఫ్ాయక్రరలలో తయార ైన వినియోగ వసుా వులను ఇతర దేశ్ాల నుాంచి దిగుమతి చేసుకునే అవకాశాం కలిుసయా  పిభుతాాం 
చటా్ లను సడలిాంచిాంది . 
3. భారతదేశాంలో పారిశ్ాామిక కారయకలాపాలను ముఖ్యాంగా కొతా పారిశ్ాామికవేతాలను పర ి త్హ ాంచడానికి అనేక పిభుతా 
నియమాలు సరళీకృతాం చేశ్ారు.  
4. పిభుతా యాజమానయాంలోని కొనిన కాంపెనీలను పిభుతాాం వికాయిాంచిాంది . 
5. పిభుతా యాజమానయాంలోని కాంపెనీలను నిరాహ ాంచడానికి పిభుతాాం అాందిాంచే ఆరాిక సహాయాం కూడా తగిిపర యిాంది . 
6. పిభుతా యాజమానయాంలోని కాంపెనీలు తాము సాతాంతిాంగా నిరణయాలు తీసుకోవడానికి అవకాశాం కలిుాంచారు.  
7. ఇతర దేశ్ాల నుాండి పీైెవేట్ లేదా పిభుతా కాంపెనీలు ఇపుుడు భారతదేశాంలో కరాాగారాలను సాా పరాంచడానికి  
   పర ి త్హ సుా నానరు.  
   (ఏవ ైనా నాలుగు పాయిాంటల కు 4 మారుులు. ఏవ ైనా ఇతర సరియి ైన పాయిాంటలను పరిశీలిాంచాండి) 
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