
సంగ్రహణాత్మక మూల్యంకనం -1 -2022 
మోడల్ పేపర్ 
ఆరవత్రగతి 
పార్ట ్A & B 

సమయం 2-45 నిముషాలు       మార్కులు- 80  
………………………………………………………………………………………...………………… 

పార్ట ్A    
సూచనలు: 
1. ప్రశ్నపత్రంలోపార్ట ్A & B ఉంటంది 
2. పార్ట్ఎసమాధానాలనుతెలలకాగిత్ంపైరాయాలి. 
3. పార్ట్్ినిజత్పరచాలి 
4. I & II విభాగాలలోఎంపికలేదు 
5. సెక్షన్–IIIలో, అంత్రగత్ఎంపికఉంది 

సెక్షన్-I  

గమనిక:      1. అనినప్రశ్నలకుసమాధానంఇవవండి. 

                  2. ప్రతిప్రశ్నకు 2 మార్కులు       4x2=8 మీ 

1. భూసవరూపం అనగానేమి? 
2. మ్యాప్ లోని ముఖ్యమైన అంశ్ములు ఏవి?  
3. సౌరకుటంబంలో ఎనిన గ్రహాలు ఉనానయి? 
4. గ్లలబు అంటే ఏమిటి? 

సెక్షన్ -II 

గమనిక: 1. అనినప్రశ్నలకుసమాధానంఇవవండి. 

              2. ప్రతిప్రశ్నకు 4 మార్కులు 5X4=20M 

5. “ ఒక ప్రంత్ం యొకు భౌతిక మర్ట్యు వాతావరణ లక్షణాలు ఆర్ట్ిక కారయకల్పాలను నిరణయిస్తాయి -వివర్ట్ంచండి 
6. ఇచ్చిన చ్చత్రానిన గమనించ్చ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవవండి.  

 
ఎ . పై పటములో వాయువయ మూలలో ఏమి ఉంది? 
బి. ‘PO’ అంటే ఏమిటి? 
7. కంది పటి్కను చదివి, ఈ క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవవండి. 
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ఎ. అక్షంశాలలో పొడవైన అక్షంశ్ం ఏది? 
బి. అంటార్కిటిక్ వలయం  యొకు అక్షంశ్ విలువ ఎంత్ ? 
8. అడవుల నుంచ్చ లభంచే ఉత్పత్తాల జాబితా త్యార్క చేయండి 
9. భూమి తిరగకపోతే ఏమవుత్తంది? 

సెక్షన్ -III 

గమనిక:  

1. అనినప్రశ్నలకుసమాధానంఇవవండి.      4X8=32 
2. ప్రతిప్రశ్నకు 8 మార్కులుఉంటాయి 
3. ప్రతిప్రశ్నలోఅంత్రగత్ఎంపికఉంది, వాటిలోఏదైనాఒకటిరాయండి. 
 
10. పండలను కోయడానిక మీర్క ఏ స్తధనాలను ఉపయోగిస్తానానర్క? అవి దేనితో త్యార్కచేస్తార్క ? 

లేదా 

     మైదాన ప్రంత్ంలో వయవస్తయం ల్భదాయకమైన వాయపారం ఎందుకు? వివర్ట్ంచండి. 

11. పటాలను త్యార్క చేయడంలో చ్చహానల అవసరానిన వివర్ట్ంచండి. 

లేదా 

     భారత్దేశానిక పగలు ఉంటే, అమెర్ట్కాలో రాత్రి ఈ తేడాక కారణం ఏమిటి? 

12. “సూర్కయడు సౌరకుటంబంలో వెలుగు వేడిక మూలం”. 

      ప్రచీనకాలంలో ప్రజలు సూర్కయడిని దేవుడిగా పూజంచేవార్క. ప్రస్తాత్ం కంత్ మంది ఇంకా సూర్కయడిని పూజస్తానానర్క.           
      అల్ ఎందుకు చేస్తానానర్క? కారణాలు చెపపండి. 

లేదా 

     ‘కరోనా’ విద్యార్ధుల చదువులపై చూపిస్తానన ప్రభావం గూర్ట్ి రాయండి.  

13.A) ఇచ్చిన ఆంధ్రప్రదేశ్ అవుట్ లైన్ మ్యాప్ నందు క్రంది ప్రదేశాలను గుర్ట్ాంచండి. 

               గ్రూప్ ఎ 

         ఎ . గోద్యవర్క నది     బి. అమరావతి     సి. శ్రీకాకుళం       డి. కొలే్లర్ధ సరస్సు 
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లేదా 

ఇవవబడిన ప్రపంచ పటంలో క్రంది ప్రదేశాలను గుర్ట్ాంచండి 

గ్రూప్ బి 

             ఎ. యూరప్    బి. ఫసిఫిక్ మహా సముద్రం   సి. ఆసియా    డి. ఆర్కిటిక్ మహా సముద్రం 

     పార్ ్- బి 

.గమనిక: 1. ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మార్కుఉంటంది.       20x1=20 

             2. అనినప్రశ్నలకుసమాధానంఇవవండి 

14. __ నేలలోలస్తననంమర్ట్యులవణాలుఅధికంగాఉంటాయి.   (             ) 

     ఎ) నలుపు బి) లేటరైట్    సి) సెలైన్   డి) ఇస్తక 

15. పీఠభూమి ప్రంత్ం : అనంత్పురం : : మైదానప్రంత్ం  : ?   ( ) 

     ఎ) కృషాణ    బి) కడప        సి) చ్చత్తార్క   డి) కరూనలు 

16. ఆది మానవులు త్మ శ్రీరాలను వీటితో కపుపకునానర్క-   (  ) 

     ఎ. జంత్తవులచరామలు   బి. పతి ామర్ట్యు ఉనినబట్లు    సి. ఆకులు   డి. చరామలు మర్ట్యు ఆకులు రండూ. 

17. త్రచుగా ఒక సిలం నుండి మరొక ప్రదేశానిక వెళ్లల వయకుాలను అంటార్క (  ) 

      ఎ. సంచారజాత్తలు బి. గ్రామీణులు  సి. కారవానుల డి. ఎసిుమోలు 

18. దిక్సూచ్చ దీని కరకు ఉపయోగించబడుత్తంది ____    (  ) 

    ఎ) చ్చహానలనుచూపించడానిక    బి) ప్రధాన దిశ్ను కనుగొనడానిక    సి) దూరానినకలవడానిక   డి) ఎత్తానుకనుగొనడానిక 

19. భౌతిక పటాలలో ఈక్రంది అంశానిన చూడలేము ...   (  ) 

     ఎ) మైదానాలు  బి) మహాసముద్రాలు   సి) ఎడార్కలు   డి) వరషపాత్ం 

20. పొడవైన అక్షంశ్ం      (  ) 

     ఎ) కరాుటకరాశి  బి) మకరరేఖ్   సి) భూమధయరేఖ్   డి) ఆర్కిటిక్ వృత్తం 

21. ఈదేశ్ంలో క్రిసమస్ లో వేసవిలో జర్కపుకుంటార్క.  (  ) 

     ఎ) జపాన్ బి) ఆస్ట్రేలియా సి) ఇండియా డి)పాకస్తాన్ 

22. ఒక గ్లలబులో క్రంది వాటిని చూడగలం   ( ) 

     ఎ) మహాసముద్రాలు బి) నీర్క మర్ట్యు ద్రవయరాశి సి) భూమిఆకారం   డి) పైవనీన 

23. మన భూమిక గల ఒకే ఒక సహజ ఉపగ్రహం  (  ) 
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      ఎ) చంద్రుడు బి) బృహసపతి సి) మార్టూ   డి) సూర్కయడు 

24. ధ్రువనక్షత్రం………………………. దిశ్లోకనిపస్తాంది  ( ) 

       ఎ) ఉత్ారం   బి) దక్షిణం    సి) త్తర్కప   డి) పడమర 

25. క్రంద చూపిన చ్చత్రానిన గుర్ట్ాంచండి   (  ) 

 
ఎ) శుక్రుడు   బి) భూమి    సి) మెర్కుురీ   డి) గెల్క్సూ 

26.త్తర్కప   అరధగ్లళంలో   లేని  ఖ్ండానిన  కనుగొనండి  (  ) 

 
ఎ) ఆసియా  బి) ఉత్ారఅమెర్ట్కా   సి) యూరప్  డి) ఆస్ట్రేలియా 

27. ఏ ఖ్ండం పూర్ట్ాగా పశిిమ అరధగ్లళంలో ఉంది   (  ) 

ఎ) ఆసియా బి) ఉత్ారఅమెర్ట్కా సి) యూరప్  డి) ఆస్ట్రేలియా 

28. భారత్దేశ్ం ఏఖ్ండంలో ఉంది?     ( ) 

ఎ) ఆసియా బి) ఉత్ారఅమెర్ట్కా సి) యూరప్  డి) ఆస్ట్రేలియా 

29. ఆదిమానవులు .......    లోనివసించేవార్క    (  ) 

ఎ. గుడిసెలు బి. అడవులు  సి. గుహలు   డి. పంకుటిళ్లల 
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దిగువ ఇవవబడిన పటి్కను అధయయనం చేసి ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవవండి. 

 
 
 

 

 

30. ఏ పంటకాలంలో వర్ట్ ఎకుువగా పండిస్తార్క? ( ) 

A. వరాషకాలంలో  B. దాళ్వవసీజన్   C. అకో్బ ర్ మర్కయు నవంబర్ నెలలోల  D. స్తళ్వవసీజన్ 

31. ఏ పంటను శీతాకాలపు పంట అంటార్క (  ) 

ఎ. వరాషకాలంలో     బి.స్తళ్వవ  C. అకో్బ ర్ మర్కయు నవంబర్ నెలలోల  D. దాళ్వవ 

32. స్తళ్వవ ఎపుపడు పండిస్తార్క? ( ) 

A. వరాషకాలంలో B. డిసెంబర్ట-జనవర్ట్ C. అకో్బ ర్ మర్కయు నవంబర్ నెలలోల  D. మార్ట్ి-ఏప్రిల్ 

33. ఏ పంట కాలంలో వర్ట్ మర్ట్యు పపుప ధానాయలు మాత్రమే విత్తాతార్క (  ) 

ఎ. వరాషకాలంలో బి.స్తళ్వవ  C. అకో్బర్ మర్కయు నవంబర్ నెలలోల  D. దాళ్వవసీజన్ 

     

     

పంటకాలం   ప్రరంభమయ్యయ నెల  పంట  పండించే నెలలు  
దాళ్వవ  జూన్/జూలై  వర్ట్  అకో్బర్ట,నవంబర్ట  
స్తల్వ  డిసెంబర్ట  వర్ట్,పపుప ధానాయలు  ఏప్రిల్/మే  
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