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

As per APSCERT 
Section – A : Answers as per APSCERT 

1. D 
2. B 
3. A 
4. B 
5. A 
6. C 
7. D 
8. C 
9. A 
10. A 
11. A 
12. A 
13. A 
14. C 
15. A      

 Section – B 
16.  Answer as per SECRT 

Award 1 mark if writes any one-that they make movies that present Adivasis in a 
stereotypical way. –that they have incomplete information about adivasis and 
likely present a false narrative- any other relevant point. 

 

• Award 0.5 marks if makes one or more spelling/grammatical error and writes 
any one- that they make movies that present Adivasis in a stereotypical way. 
–that they have incomplete information about adivasis and likely present a 
false narrative- any other relevant point. ఇక్కడ మళ్ళీ ప ై answer నే రిపీట్ చేశారు.)  

• Award 0 marks if writes any other irrelevant response 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

వివరణ: ఆదివాసీల మీద అవగాహన మూసధోరణి (stereotypical way) లో  ఉంది. అంటే వారిని రంగు 
రంగుల వస్రధారణ, తలపాగాలు,  వారి నృత్ాాల దాారా ఆదివాసీలను అనేక్ కారాక్రమాలలో చూపిసు్ నాారు. 
అందరూ అనిా కారాక్రమాలలో ఒకే మూసధోరణిలో చూపిసు్ నాారు. కాబటటి  మూవీ తీసే వారికి ఈ ఆధివాసీలు 
త్ాము ఎదుర్కంటునా సమసాలు గురించి వివరించి, వీటట మీద మూవీ తీయమని అడగవచుు. అంటే 
మూవీల దాారా ఆదివాసీలు తమ వాతిరేక్తను లేదా ఆందోళనను వాక్్పరుస్ా్ రు.  
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any other relevant point అని ఉంది కాబట్టి  ఈ క్రంది విధానాలను కూడా పరిశీలంచవచుు అని నా 
అభిప్ాాయం. 
1. Giving their representations to the government 

     (పరభుత్ాానికి తమ సమసాల మీద పరా తినిథ్ాాలు ఇవాడం) 
2. Holding a large gathering to show their disagreement with the government  

                     (పరభుత్ాానికి తమ అసమమతిని తె్లియజేయడానికి ప దద సభలు నిరాహ ంచడం) 
3. Go on hunger strike to stop their eviction  

                     (తమను వారి పరదేశాలనుండి ఖాళ్ళ చేయంచవదదని నిరాహార దీక్షలు చేయడం) 
4. conducting rallies to divert the attention of government on their problems 

     ( తమ సమసాల మీద పరభుతాం దృషిి్ మరలుడానికి రాాలీలు నిరాహ ంచడం) 
 (ఇంకా ఏవ ైనా ఇతర విధానాలను క్ూడా అవలంబంచవచుు. వాటటని క్ూడా పరిశీలించవచుు) 

17.  Answer as per SCERT 
Award 1 mark if writes any one – 
➢ the ratio of the dependent crowd is lesser in country “Y” than in country “X” 

(దేశం “X” క్ంటే దేశం “Y” లో ఆధారితుల సంఖా తక్ుకవగా ఉండడం) 
➢ country “Y” performs better in social development indicators than country “X” 

like gender equality, health, education and other basic infrastructure. 
( లింగ సమానతాం, ఆరోగాం, విదా మరియు ఇతర పరా థమిక్ స్ౌక్రాాలు వంటట స్ామాజిక్ అభివృధ్ిి  
సూచిక్లలో దేశం “X” క్ంటే దేశం “Y” ముందు ఉండడం) 

➢ availability of resources and skilled people to utilize the resources optimally is 
higher in country “Y” than “X”. 
(వనరుల లభాత మరియు వనరులను సముచితంగా వినియోగించుకోవడానికి న ైపుణాం క్లిగిన వాక్ు్ ల 
సంఖా దేశం “X” క్ంటే దేశం “Y”  లో ఎక్ుకవగా ఉండడం) 

➢ (or any other relevant response) 

• Award 0.5 marks if there are one or more spelling/grammatical errors and 
writes any one of the points mentioned above. 

• Award 0 marks if writes any other irrelevant response) 
ప ై ఆనసర్ లో any other relevant response అని ఉంది కాబటటి  ఈ కిరందివాటటని పరిశీలించవచుు. 
1. There may be more skilled people in Country Y than Country X. 

                         ( దేశం “X” క్ంటే దేశం “Y”  లో న ైపుణాం క్లిగిన వాక్ు్ లు ఎక్ుకవగా ఉండడం) 

2. There may be more working age (15-65) people in Country Y than Country X. 
                    ( దేశం “X” క్ంటే దేశం “Y”  లో పని చేసే వయసు (15-65) క్లిగిన వాక్ు్ లు ఎక్ుకవగా ఉండడం) 

 
3. There may be higher literacy rate in Country Y than Country X. 

                            ( దేశం “X” క్ంటే దేశం “Y”  లో అక్షరాసాత్ా శాతం ఎక్ుకవగా ఉండడం) 

4.  There may be more healthy persons in Country Y than Country X. 
                      ( దేశం “X” క్ంటే దేశం “Y”  లో ఆరోగావంతులు ఎక్ుకవగా ఉండడం) 
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18.  Answer as per SECRT 

Award 1 mark (half mark each) to any two of the following points:- 
➢ recording statements of witnesses 

(స్ాక్షుల వాంగూమలలను నమోదు చేయడం) 
➢ collecting different kinds of evidence 
➢ (వివిధ రకాల స్ాక్ష్యాలను సేక్రించడం) 
➢ file a charge sheet in court when required  

(అవసరమ ైత్ే కోరుి లో చారిి షీ్ట్ దాఖలు చేయడం) 
➢ or any other relevant point. 

• Award 0.75 marks if one or more spellin/grammatical errors and writes 
two relevant points 

• Award 0.5 marks if writes one relevant point.  

• Award 0.258 marks if one or more spelling/grammatical errors and writes 
one relevant point 

• Award 0 marks if any other relevant response. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section – C 

19.  Answer as per SECRT 

Award 2 marks (one mark each) for any two correct points: 
1) universities to be set up in the presidency towns 
    (ప రసిడెన్సస పటిణాలలో – బ ంబాయ, మదరా సు, క్లక్త్ాలలో -  విశా విదాాలయాలను స్ాా పించడం) 
2) English to be medium of instruction 

                     (ఇంగలీసు ను బో ధనామధామంగా పరవేశప టిడం) 
3) private colleges to receive government grants  
     (పరయవేట్ కాలేజీలక్ు పరభుతా గరా ంటులు మంజూరు చేయడం) 
4) or any other relevant point 

• Award 1.5 marks if one or more spelling/grammatical errors and writes two 
relevant points 

• Award 1 mark if writes one relevant point 

• Award 0.5 marks if one or more spelling/grammatical errors and writes one 
relevant point. 

• Award 0 marks if any other irrelevant response.  

 

    any other relevant point లో ఈ కిరంది సమాచారం లో నుంచి ఏదెైనా రాసే్  పరిశీలించాలి. 
    Wood’s Dispatch గురించి EM & TM text book లో ఉనా సమాచారం. 
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