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పదవతరగతి సాంఘిక శాస్త్రాం – పబ్లిక్ పరీక్షలలో నూతన ప్రశాాపత్ర స్వభావాం   
 
 
 
 ప్రశాాపత్రాం ఒకే పేపరుగా ఉాంటాంది. (1 నాండి 22 పాఠాలు). 
 పేపరు 1  మరియు పేపరు 2 కలిపి మొతతాం వాంద మారుులకు ప్రశాా పత్రాం ఇవవబడుతాంది. 
 ప్రశ్ాలు మొతతాం నాలుగు విభాగాలుగా ఇవవబడతాయి ( సెక్షన్ I – IV) 
 మొదటి మూడు సెక్షన్ లలో ఎటవాంటి చాయిస్ ఉాండదు. 
 సెక్షన్ – I లో ఒక మారుు ప్రశ్ాలు 12 ఇవవబడతాయి.  
  (పేపరు 1 నాండి 6 ప్రశ్ాలు మరియు పేపరు 2 నాండి 6 ప్రశ్ాలు ఇవవబడతాయి)  
 సెక్షన్ – II లో ఒక మారుు ప్రశ్ాలు 8 ఇవవబడతాయి.  
  (పేపరు 1 నాండి 4 ప్రశ్ాలు మరియు పేపరు 2 నాండి 4 ప్రశ్ాలు ఇవవబడతాయి)  
 సెక్షన్ – IIII లో ఒక మారుు ప్రశ్ాలు 8 ఇవవబడతాయి.  
  (పేపరు 1 నాండి 4 ప్రశ్ాలు మరియు పేపరు 2 నాండి 4 ప్రశ్ాలు ఇవవబడతాయి)  
 సెక్షన్ – IV లో ఒక మారుు ప్రశ్ాలు 5 ఇవవబడతాయి.  
               (పేపరు 1 నాండి 2 ప్రశ్ాలు మరియు పేపరు 2 నాండి 2 ప్రశ్ాలు ఇవవబడతాయి)  
 అనగా పేపరు 1 నాండి 29,30 ప్రశ్ాలు వస్తత, పేపరు 2 నాండి 31,32 ప్రశ్ాలు వసతయి.  
 33 వ ప్రశ్ా యథావిధిగా పటనైపుణ్యాలలో మాాప్ పాయిాంటిాంగ్ కు స్ాంబాంధిాంచి ఉాంటాంది. 
 33 వ ప్రశ్ా గ్రూపు ఎ,విభాగాంలో భారతదేశ్ాం, గ్రూపు బ్లలో ప్రపాంచ పటాం కు స్ాంబాంధిాంచిన మాాప్ 

పాయిాంటిాంగ్ ఇవవడాం జరుగుతాంది. 
 29 నాండి 33 ప్రశ్ాలకు ఇాంటరాల్ చాయిస్ ఉాంటాంది.  
 పబ్లకి్ ప్రశాాపత్రాంలో ప్రశ్ాలన్ాాంటినీ పాఠ్ాపుస్తకాంలో భావన ఆధారాంగానే ఇవవబడతాయి. 
 పాఠ్ాపుస్తకాంలో ప్రశ్ాలు నేరుగా కానీ, కాంత మారుు చేసి కానీ ఇచే ేఅవకాశ్ాం ఉాంది. 
 అన్ా పాఠాాాంశాల నాండీ ప్రశ్ాలు ఇవవబడతాయి. ఏ పాఠాాాంశానీా వదిలిపెటటరాదు. 
 విద్యా ప్రమాణ్యల భారతవాం ఆధారాంగా ప్రశాాపత్ర రూపకలున చేయడాం జరుగుతాంది. 
 పాఠాాాంశాల వారీగా భారతవాం ఇవవబడలేదు. 
 పరీక్షకు 3 గాంటల 15 న్ముషాలు స్మయాం ఇవవబడుతాంది.  
 ప్రశాాపత్రాం చదువుకోవడాన్కి 15 న్ముషాలు, స్మాధానములు వ్రాయడాన్కి 3.00 గాం.ల 

స్మయాం కేటాయిాంచారు. 
 APSCERT వారు రూపాందిాంచిన ప్రశాా పత్రాంలో ఉనా ప్రశ్ాల మాదిరిగా పబ్లిక్ పరీక్షలలో ప్రశ్ాలు 

ఇవవబడతాయి. 
 
 

www.bestsocialteacher.com

www.bestsocialteacher.com



విద్యా ప్రమాణాల వారీగా భారత్వం 

ప్రశ్నల వారీగా మార్కుల కేటాయంపు 

నూత్న ప్రశ్నన పత్రం ఆధారంగా సెక్షనల వారీగా మార్కుల కేటాయంపు 
సెక్షన్ ప్రశ్ా రకాం ప్రశ్ాల స్ాంఖ్ా కేటాయిాంచబడిన 

మారుులు 
మొతతాం మారుులు శాతాం 

I లక్ష్యాతమక ప్రశ్ాలు 12 1 12 13 
II అతి స్వలు స్మాధాన 

ప్రశ్ాలు 
8 2 16 16 

III స్వలు స్మాధాన ప్రశ్ాలు 8 4 32 32 
IV వాాస్రూప స్మాధాన 

ప్రశ్ాలు 
5 8 40 40 

విద్యా ప్రమాణాం ప్రశ్ాల శాతాం మారుులు 
విషయావగాహన 40% 40 
ఇచిేన అాంశాన్ా చదివి అరధాం చేసుకున్ వాాఖ్యాన్ాంచడాం 10% 10 
స్మాచార నైపుణ్యాలు 15% 15 
స్మకాలీన అాంశాలపై ప్రతిస్ుాందన, ప్రశ్ాాంచడాం 10% 10 
పటనైపుణ్యాలు 15% 15 

10% 10 

ఒక మారుు 
ప్రశ్ాలు 

రాండు మరుుల 
ప్రశ్ాలు 

నాలుగు మారుుల 
ప్రశ్ాలు 

ఎన్మిది మారుుల 
ప్రశ్ాలు 

ప్రశ్ాల నాంబరు ి 1-12 13-20 21-28 29-33 
మొతతాం ప్రరశ్ాలు 12 8 8 5 
మొతతాం మారుులు 12×1=12 8×2=16 8×4=32 5×8=40 
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www.bestsocialteacher.com  

Click on this underlined weblink  క్రాంద గీత గీయబడిన వెబ్ లిాంక్ పై 
కిిక్ చేయాండి. మీకు నచిేన pdf డౌన్లిడ్ చేసుకోాండి. 

https://www.bestsocialteacher.com/daily-test-for-x-class 

https://www.bestsocialteacher.com/key-for-daily-tests 

https://www.bestsocialteacher.com/ssc-new-blue-print-social-studies-a 

https://www.bestsocialteacher.com/materials-of-all-classes 

https://www.bestsocialteacher.com/chapter-wise-imp-questions-10-th-cl 

https://www.bestsocialteacher.com/mapping-skills 

https://www.bestsocialteacher.com/bit-banks 

https://www.bestsocialteacher.com/information-skills 

డైలీ టెస్ట ల కోస్ాం TM/EM link  

డైలీ టెస్ట ల స్మాధానాల కోస్ాం TM/EM  

పదవ తరగతి పరీక్ష్య పత్రాల బ్ల ిప్రాంట్ కోస్ాం, వివరణ వీడియో కోస్ాం TM/EM  

పదవ తరగతి సోషల్ స్టడీస్ మెటీరియల్్ కోస్ాం TM/EM 

చాపటరి వారీగా ఇాంపారటాంట్ ప్రశ్ాల కోస్ాం TM/EM 

మాాపిాంగ్ సిుల్్ కోస్ాం TM/EM vedios 

సోషల్ బ్లట్ బ్ాాంకుల కోస్ాం TM/EM  

స్మాచార నైపుణ్యాల కోస్ాం TM/EM 

https://www.bestsocialteacher.com/doubts-in-social-studies 

సోషల్ స్టడీస్ లో విద్యారుధలకు వచే ేస్ాందేశాల కోస్ాం 

స్పతగిరి చానల్ సాంఘిక శాస్త్ర విద్యామృతాం వీడియోల కోస్ాం 
https://www.bestsocialteacher.com/saptagiri-vidyamrutham-social-studi 

All the best for your exams 

www.bestsocialteacher.com

www.bestsocialteacher.com
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BEST SOCIAL TEACHER WHATSAPP GROUP 

 
 
 

     

FOR LATEST UPDATES IN SOCIAL STUDIES JOIN IN 

BEST SOCIAL TEACHER  

WHATSAPP GROUP 

TO JOIN IN GROUP SEND YOUR DETAILS TO 
GROUP ADMIN   

KSV KRISHNA REDDY, GHM,  

ZPHS, GANTI, EAST GODAVARI 

ADMIN NO. 9492146689. 

సాంఘిక శాస్త్ర ాం స్త్మున్నతాం

బెస్్ట సోషల్ టీచర్ వాట్సాప్ గ్రూ పు నియమాలు 
పాఠ్శాల స్మయాంలో బెస్ట సోషల్ టీచర్ గ్రూపులో పోసుటలు చేయరాదు.  
గ్రూపులో వాకితగత చాటిాంగ్ చేయరాదు. అస్ాంబదధ సిటకురుి పాంపరాదు.  
   (మీరు వాకితగత సెలవులో ఉనాపుటికీ పాఠ్శాల పన్వేళలలో గ్రూపులో పోసిటాంగ్్ చేయరాదు) 
మన గ్రూపు సాంఘిక శాస్త్ర విషయచరేకు సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధాాయులతో   
   మాత్రమే ఏరురచబడినది. ఇతర స్బజకుటలవారిన్ చేరేమన్ కోరరాదు. చేరేరాదు. 
గ్రూపులో చేరదలచుకునావారు అడిమన్ వాటా్ప్ నాంబరుకు మాత్రమే తమ  
   వివరములన (పేరు, పన్చేస్త పాఠ్శాల, మాండలాం, జిల్ల)ి వాటా్ప్ స్ాందేశ్ాం  
   రూపాంలో పాంపవలెన. గ్రూపులో యాడిాంగ్ రిక్వవసుట పాంపరాదు. ఉపాధాాయిన్లన  
   వారి వాకితగత స్మమతి లేకుాండా గ్రూపులో చేరేలేము. 
అడిమన్ నాంబరు 9492146689 న మీ ఫోన్ కాాంటాక్ట లలో స్తవ్  
   చేసుకనవలెన. (ముఖ్ామైన స్ాందేశ్ములు మీకు వాకితగతాంగా పాంపే న్మితతాం.)  
గ్రూపు స్భ్యాలాందరూ తాము స్బజకుటలో తయారు చేసిన లేద్య స్తకరిాంచిన  
   అాంశ్ములన గ్రూపు స్భ్యాలతో పాంచుకోవాలి. కేవలాం స్వవకరతలుగా ఉాండరాదు. 
గుడామరిాాంగ్, పాండుగ శుభాకాాంక్షలు, వాకితగత ఫోటోలు వాంటివి గ్రూపులో పాంపరాదు.  
వాకితగత దూషణలకు దిగరాదు. వారధ వాదనలు చేయరాదు. 
మీవాంతగా స్బెజకుట పరాంగా మీ పాఠ్శాలలో చేసిన ఏ విషయమునైననూ పాంచవచుే.  
స్బెజకుట విషయములు తపు ఇతర విషయములు ఏవీ పోసుట చేయరాదు. 
యూన్యన్ మెస్తజ్లి, అడవరటటజ్ మెాంటి, మూఢనమమకాలు గ్రూపులో పాంచరాదు. 
స్బెజకుట స్ాందేహములు మాత్రమే పోసుట చేయవలెన. స్బజకుటలో స్ాందేహములన న్షాాతలైన  
   స్భ్యాలెవరైనా న్వృతిత చేయవచుే. కేవలాం అడిమన్ మాత్రమే స్ుాందిాంచాలి్న పన్లేదు. 
వివిధ మతాలు, కుల్లలు, రాజకీయ పారీటలన కిాంచపరిచేల్ల మరియు ప్రభ్యతవ  
   విధానాలన, నాయకులన విమరిిస్తత స్ాందేశాలు, వాాఖ్ాలు చేయరాదు. ఇతరులు పాంపే  
   ఫారావరిడాంగ్ మెస్తజ్లి స్రైనవో కావో తెలియకుాండా మన గ్రూపులో ఫారావర్డ చేయరాదు. 
స్బెజకుటకు స్ాంబాందిాంచి మీరు గ్రూపులో షేర్ చేస్త ప్రతీ ఫోటోకు, వీడియోకు వివరణ చేరేవలెన. 
గ్రూపు న్యమాలు పాటిాంచన్ వారిన్ వెాంటనే తొలగిాంచుట జరుగున. దీన్పై అడిమన్ దే తది  
   న్రాయాం. మీరు వాటా్ప్ నాంబరు మారుేకునాపుుడు, గ్రూపున విడిచేటపుుడు అడిమన్ కు  
   తెలియపరచవలెన. లేనటియితే మరళా చేర్చే అవకాశాన్ా కోలోుతారు. పదవీ విరమణ పాందే  
   వారు అడిమన్ కు తెలియపరిచి వైదొలగాలి. మరళా చేరేకుాండా ఉాండాందుకు. 
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