
1. Arrange the following places fron North to South   ½M 
a) Andaman Islands b) Nilagiris  c) Satpura mountains d) Gangotri 

2. The Eastern Coast is divided into     ½ M 
          a) Circar Coast b) Coromandal Coast C) …..? 
3.       Which hills are known as Purvanchal Hills?    ½ M 
4.        Pick the odd one out.      ½ M 
           Kanchanganga,  Dhavalagiri, Dodabetta, Annapurna. 
5.        Which islands are of Coral reefs origin.    ½ M 
6.        Mishmi hills are located in…..     ½ M 
7.        What is Terai?       1M 
8.        What is a Dun? Give examples      1M 
9.        Name the parallel ranges in Himalayas.     1M 
10.      Write the location of India.     1M 
11.      What is Laurasia?      1M 
12.      What is the difference between IST and GST?    1M 
13.      What is the Length of Andhra Pradesh coastal line?    1M 
14.      Why do we use the term “Indian peninsula”?     2M 
15.      “The Indo-Gangetic plains have high density of population” Illustrate with your 

reasons.       2M 
17.     Write the major physiographic divisions of India.    2M 
18.     Write about  the” Eastern Coastal plains” in India.     2M 
19.      The Himalayas have a great influence on Indian agricultural prosperity. Why are 

Himalayas important to India?     4M 
20.     Locate the following places in the given Indian Outline Map.    4M                                                      

a) K2  b) Circar Coast  c) Western Ghats  d) The Strait that separates India and Srilanka. 
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1. క్రింది ప్రింతాలను ఉత్తరిం నుిండి దక్షిణానికి అమరచిండి   ½M 
ఎ) అిండమాన్ దీవులు  బి) నీలగిరులు సి) సాత్పురా పరవతాలు డి) గింగోత్రి 

2. తూరుు కోసాత తీరములో భాగాలు     ½ M 
           ఎ) సరాారు తీరము  బి) కోరమాిండల్ తీరము  సి) ……….?  
3.       ఏ కిండలను పూరావించల్ గా పిలుసాతరు?     ½ M 
4.        క్రింది వానిలో సరికాని దానిని గురితించి జవాబు పత్రింలో వ్రాయిండి.   ½ M 
           కాించన గింగ, ధవళగిరి, దొడబెట్ట, అననపూరణ 
5.        ప్రవాళభిత్తతకల వలన ఏరుడిన దీవులు ఏవి.     ½ M 
6.        మిష్మి కిండలు గల రాష్ట్రిం………     ½ M 
7.        టెరాయి అనగానేమి?      1M 
8.        డూన్ అనగానేమి? ఉదాహరణ ఇముి.    1M 
9.        హిమాలయాలలో సమాింత్ర శ్రేణులను పేర్కానుము.     1M 
10.      భారత్దేశ ఉనికిని గురిించి వ్రాయుము.    1M 
11.      లారేష్మయా అనగానేమి?      1M 
12.      GST మరియు IST ల మధయ  సమయ వయతాయసమింత్?    1M 
13.      ఆింధ్ర ప్రదేశ్ తీర రేఖ పొడవు ఎింత్?     1M 
14.      భారత్ దీవపకలుిం అనే పదానిన మనము ఎిందుకు త్రచుగా ఉపయోగిసాతము? 2M 
15. “గింగా సిింధు మైదానము అత్యధిక జనసాింద్రత్ గల ప్రింత్ము” కారణములతో వివరిించుము     2M 
16. భారత్దేశ భౌగోళిక సవరూపములెనిన? అవి ఏవి?   2M 
18.     భారత్దేశపు తూరుు తీర మైదానిం గురిించి వ్రాయుము.   2M 
19.      భారత్దేశింలో వయవసాయ సుసింపననత్కు హిమాలయ పరవతాల ప్రభావమే కారణిం. భారత్దేశానికి   

హిమాలయాలు ఎిందుకు అింత్  ప్రముఖయత్ను వహిించాయి.    4M 
20.     భారత్ అవుట్ లైన్ పట్ములో క్రింది ప్రింతాలను గురితించిండి.     4M                                                                                                         

a) కె2  b) సరాారు తీరిం  c) తూరుు కనుమలు d) భారత్ శ్రీలింకలను విడదీయు జలసింధి. 
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