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1. ఈ క్రింది వాక్యాలలో పారిశ్రామిక పెట్టుబడిదారీ విధానిం నకు సింబింధించి సరియైన వాక్యాన్ని గురితించి, రాయిండి. 
ఎ. ఇది ప్రజల జీవనోపాధన్న పిందే విధానిం పై ప్రభావిం చూపలేదు. 
బి. ఇది ప్రజల జీవనోపాధన్న పిందే విధానాన్ని మార్చలేదు. 
సి. ఇది ప్రజల జీవనోపాధన్న పిందే విధానాన్ని మార్చచసిింది. 
డి. ఇది ప్రజల జీవనోపాధన్న పిందే విధానాన్ని ప్రభావితిం చేయలేదు. 

2. ఈ క్రింది వాటిన్న జతపర్చి, రాయిండి. 
i. వైమర్ రిపబిిక్  ఎ. చైనా 
ii. భూముల ఏకీకర్ణ బి.ఇటలీ 
iii. ఫాసిజిం   సి. జర్మనీ 
iv. నూతన ప్రజాస్వామాిం డి. ర్ష్యా 
ఎ)  i-ఎ, ii-బి, iii-సి, iv-డి బి) i-సి, ii-డి, iii-బి, iv-ఎ  
సి) i-బి, ii-ఎ, iii-డి, iv-సి డి) i-డి, ii-ఎ, iii-సి, iv-బి  

3. ఈ క్రింది దేశాలలో విభినిింగా వునిదాన్నన్న గురితించి, రాయిండి. 
ర్ష్యా  బ్రిటన్  జపాన్  ఫ్రాన్్ 

4. నైజీరియా స్వాతింత్ర్ాిం పిందిన తేది? 
5. తెభాగ ఉద్ామిం జరిగిన రాష్ట్రిం ఏది? 
6. మొద్ట జతలోన్న రిండు అింశాల మధ్ా గల సింబింధ్ిం ఆధార్ింగా రిండవ జతను పూరిించిండి. 

బ్రిటన్ : ఏక కింద్ర రాజాిం :: అమెరిక్య : ? 
7. “మతిం, కులిం లేదా చటుబద్ధ జీవనోపాధ ఆధార్ింగా వివక్షత చూపే ఏ చర్ానైనా అింటరాన్నతనిం అింటారు” అన్న 

పేర్కొనిది? 
8. క్రింది వాక్యాలను పరిగణించిండి. 

i.  ప్రణాళిక్య ర్చనను నెహ్రూ మించి ఆరిధక విధానమే క్యకుిండా మించి రాజకీయాలుగా కూడా భావిించారు. 
ii.  ప్రణాళిక్యబద్ధ అభివృదిధ దాారా కులిం, మతిం, ప్రింతిం వింటి విభజన ధోర్ణలు తగిి భార్తదేశిం బలమైన దేశింగా 

ఎదుగుతింద్న్న నెహ్రూ ఆశించారు. 

Grand Test – 9 

సాంఘిక శాస్త్ర ాం – 10వ తరగతి 

Topic: ½  మార్కు ప్ర శ్నలు (పేప్ర్ 2) 

Star 
Batch 

Star 
Batch 
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పై వాక్యాలలో సరైనది ఏది? 
ఎ. i   మాత్ర్మే  బి.   ii  మాత్ర్మే  సి. i మరియు ii    డి. రిండూ క్యవు 

9. పింజాబ్ అిందోళన ప్రధాన లక్షయిం ఏది? 
10. సెయింట్ పీటర్్ బరి్, హిరోషిమా, నూయార్ొ, బిండుింగ్ నగరాలను అవి ఉని ప్రదేశిం ఆధార్ింగా తూరుు నుిండి 

పడమర్కు అమరిచ రాయిండి. 
11. గ్రీన్ పీస్ అనునది దేన్న పేరు? 
12. ఇవాబడిన పటిుకను పరిశీలించి క్రింది ప్రశికు సమాధానిం రాయిండి. 

చటుిం సింవత్ర్ిం 
నాాయసేవల పీఠాల చటుిం 1987 
బల నేర్స్తతల నాాయ చటుిం 1986 
సమాచార్ హకుొ చటుిం 2005 

 
పార్ద్రిికతను పెింపిందిించటాన్నకి తోడుడు చటుిం ఏది? 

13. ఏ శతాబదింలో ప్రపించ జనాభా 160 కోటి్ట ఉిండేది? 
    A) 18 వ శతాబదిం ప్రర్ింభింలో   B) 19 వ శతాబదిం ప్రర్ింభింలో   

    C) 20 వ శతాబదిం ప్రర్ింభింలో   D) 21 వ శతాబదిం ప్రర్ింభింలో 

14. మొద్టి ప్రపించ యుదాదన్నకి ముిందు ఏ దేశాన్నకి ప్రపించింలో అతిపెద్ద సైనాిం ఉిండేది? 
A) ర్ష్యా        B) ఇింగాిిండ్                 C) అమెరిక్య            D) చైనా 

 

15. ఈ చిత్ర్ింలో కన్నపిస్తతని వాకిత ఎవరు? 

 

 

16. ఆధున్నక చైనా న్నరామత అన్న ఎవరిన్న అింటారు? 
17. భార్తదేశిం స్వాతింత్ర్ాిం స్వధించడాన్నకి ఇింగాిడ్ లోన్న ఏ రాజకీయ పారీు స్తముఖింగా ఉిండేది? 
18. “స్వర్చ జహాసే అచాచ..” అనే గేయాన్ని ర్చిించిన ఉర్దద కవి ఎవరు? 
19. ఈ క్రింది వాటిలో భినిింగా ఉని పదాన్ని గురితించిండి. 

A) శాసన న్నరామణ శాఖ     B) రాజాాింగము          C) క్యర్ాన్నరాాహక శాఖ  D) నాాయ శాఖ 
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20. ప్రశి గురుత సా్వనింలో ఉిండబోయే పదాన్ని వ్రాయిండి. 
 టి.డి.పి. : : ఆింధ్రప్రదేశ్   డి.ఎమ్.కె : :    ? 

21.  క్రింద్ ఇచిచన వాక్యాలలో సరియైన వాక్యాన్ని ఎించి వ్రాయిండి. 
  - ఐకారాజాసమితి సా్వపన సమయింలో 193 దేశాలు సభ్యాలుగా ఉిండేవి. 
  - ఆరు అింగాల దాారా ఐకారాజాసమితి తన క్యర్ాకలాపాలు న్నర్ాహిస్తతింది. 
  - ఐకారాజాసమితి ప్రధాన క్యరాాలయిం ఇింగాిడ్ లో ఉింది. 
  - ఐకారాజాసమితి  లో భార్తదేశాన్నకి కూడా వీటో అధక్యర్ిం ఉింది 

22.  క్రింది సింఘటనలను క్యలక్రమింలో వ్రాయిండి. 
 - క్యింగో స్వాతింత్ర్ాిం పిందిింది. 
 - నాటో (NATO) ఏరాుట్ట. 

- రిండో ప్రపించ యుద్దిం ప్రర్ింభిం 
- ఐకారాజాసమితి ఏరాుట్ట  

23. సరియైన సమాధానాలతో జతపర్చిండి.  
 a) క్యామెన్ క్రుమా  ( ) 1. ఈజిప్టు 
 b) అబ్దదల్ నాజర్  ( ) 2. ఇిండియా 
 c) స్తకరోి  ( ) 3. కెనాా 
 d) నెహ్రూ  ( ) 4. ఇిండోనేషియా 
          A) a-1, b-2, c-3, d-4  B) a-4, b-3, c-2, d-1 
          C) a-3, b-1, c-4, d-2  D) a-4, b-1, c-3, d-2 

24. “నాకొక కల ఉింది” అని ప్రఖ్యాత ప్రసింగాన్ని ఇచిచన వాకిత ఎవరు? 
25. . నర్మదా బచావో ఆిందోళన నాయకురాలు ఎవరు? 
26.  ఈ క్రింది సింసాలలో భినిమైనది గురితించిండి. 

ప్రపించ ఆరోగా సింసా,  
 ప్రపించ క్యరిమక సింసా,  
ఐకారాజాసమితి, 
ఐకారాజాసమితి విద్ా, వైజాిన్నక, స్వింసొృతిక సింసా. 

27. క్రింది వాటిలో సరిక్యన్న జతను గురితించి వ్రాయిండి. 
 ఆధున్నక చైనా న్నరామత -  సన్-యట్-సేన్ 
 లాింగ్ మార్చ  - మావో జెడాింగ్ 
 పర్ావర్ణ ఉద్ామనేత - షియాింగ్ కైషెక్ 
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28. “ఒక పిచిచవాడి చేతిలో తపాకీకి నేను బల క్యవలసి వసేత, నవుాతూ అిందుకు సిద్దమవుతాను.  నాలో ఎట్టవింటి కోపమూ 

ఉిండకూడదు.  నా హృద్యింలో, పెదాల మీద్ దేవుడే ఉిండాల.” ఈ వాాఖా చేసిన జాతీయనాయకుడు ఎవరు? 
29. “నాకొక కల ఉింది”  ఈ పేరుతో ప్రసింగాన్ని ఇచిచన నయకుడు ఎవరు? 
30. యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్. ను విసతరిించుము. 
31. బి.ఆర్.అింబేద్ొర్ కు సింబిందిించి సమాచారాన్ని పూరిించిండి. 

  చైర్మన్ -  ముస్వయదా కమిటీ 
  మింత్రి -           ? 

32.  బక్్ ‘A’ లో ఉని ఫొటో  బక్్ ‘B’ లో ఉని ఏ జాతీయ నాయకున్నకి చిందినది? 
         (A)                            (B)                         
 
 
 

33. మోద్టి క్యింగ్రెసేతర్ ప్రధానమింత్రి ఎవరు? 
34. ఇవాబడిన దేశాలను అవి ఉని సా్వనిం ఆధార్ింగా ఉతతర్ నుిండి ద్క్షిణ కు అమర్చిండి. 

ద్క్షిణాఫ్రిక్య, ఇింగాిిండ్, ఫ్రాన్్, ఈజిప్టు 
35. 1952 నుిండి 1990 వర్కు భార్త ప్రధానమింత్రులుగా పన్నచేసిన ఈ క్రింది వాకుతలను క్యలక్రమింలో అమర్చిండి. 

లాల్ బహదుర్ శాస్త్రి, ఇిందిరాగాింధీ, నెహ్రూ, మొరారీీదేశాయ్ 
36. 12. 1998-2004 మద్ా నేషనల్ డెమోక్రాటిక్ అలయన్్ ప్రభ్యతాాన్నకి మద్దత ఇచిచన టి.డి.పి పారీు ఏ రాష్యాన్నకి చిందినది? 

 
37.  
38.  

39. సెక్షన్- II 
40. గమన్నక: 1. అన్ని ప్రశిలకు జవాబ్దలు రాయాల. 
41.           2. ప్రతి ప్రశికు 1 మారుొ        8 x 1 = 8 

 
 

మహాతామ గాింధీ 
స్తభాష్ చింద్రబోస్ 

సరాధర్ పటేల్ 
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