
GRAND TEST SOCIAL STUDIES – X CLASS  
PAPER 1 – వనరుల అభివృద్ధ ిసమానత 

Time: 2:45 Hrs                                                                                                   Max. Marks:50 

Instructions: 
i) 15 minutes are allotted for reading the question paper in addition to 2.30 hours for writing the answers. 
ii) All answers should be written in a separate answer booklet. 
iii) There are four sections in the questionpaper. 
iv) There is an internal choice in Section – IV. 
v) Answers should be visible and legible. 

సెక్షన్  – I 
Note: i) Answer all the questions. 
         Ii) Each question carries                          12×½= 6M 
1. సరికాని దానిని కనుగొనండి. 
     తలసరి ఆదాయం మానవాభివృది్ధ       ఆయః ప్రమాణం                లంగ వివక్షత 
A. లంగ వివక్షత( others are used in calculating HDI) 
 
2. ఉతతరారి్ గోళంలో ఉప అయన రేఖా అధిక పీడనం వలల ఏర్పడే ఈ శాశ్వత పవనాలు భూమధ్య రేఖ వద్ద ఉండే అలప పీడన 
ప్రంతం వైపు పశ్చిమంగా పయనిస్తతయి ………. 
A. వాయపార్ పవనాలు. 
3. జీవించే హక్కును ప్రస్తద్ధంచిన రాజ్యంగ అధికర్ణ……. 
A. అరిికల్ 21 
 
4. మొద్టి జతలో గల సంభందానిి అనుసరించి రండవ జతను పూరించండి. 
    గంగ : గంగోత్రి :  : బ్రహమపుత్ర :? 
A. చెమయంగ్ డంగ్ . 
5. సరికాని జతను గురితంచండి 
     అధిక ద్ధగుబడినిచేి వితతనాలు – హరిత విపలవం 
    అంత్యయద్య పథకం – 35 కేజీల ఆహార్ ధానాయలు 
పంచదార్ పట్టి – కరాిటక 
A. పంచదార్ పట్టి – మహారాష్ట్ర 
 
6. ఇట్టవల జమ్మమ కాశ్మమర్ రాష్ట్రం నుండి కేంద్ర పాలత ప్రంతంగా ఏర్పడిన  
    ప్రంతానిి గురితంచండి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. లడఖ్ 
7.  “ఎ బుక్ బిఫోర్ దే పాస్ ఎవే” వీరికి సంభంద్ధంచినద్ధ 
    గోండులు, కండరడుల, చెంచులు , కనిి సంచార్ తెగలు. 
A. కనిి సంచార్ తెగలు 
 
8. ‘లూ’ అనగా…… 
A. ఉష్ణ పవనాలు 



9. క్రంద్ధ వానిలో సరికాని వాకయమును గురితంచంద్ధ. 
       తొలకరి జలులలు మామిడి పండుల తవర్గా పండటానికి దోహద్ం చేస్తతయి 
       ద్వవపకలప పీఠభూమి మ్మడు వైపులా భూమిత్య చుటిబడి ఉండి. 
       కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటే మీథేన్ శ్కితవంతమైన వాయవు. 
A. ద్వవపకలప పీఠభూమి మ్మడు వైపులా భూమిత్య చుటిబడి ఉంద్ధ. 
10. MGNREGA ను విసతరింపుము 
A. మహాతామ గాంధీ జ్తీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చటిం 
11. చిప్కు ఉద్యమం యొకు ప్రధాన లక్షయం…….. 
A. చెటలను నరికివేయడానిి ఆపడం 
12. క్రంద్ధ గ్రాఫులో అతయధిక సవలపకాలక వలసలు ఈ వర్గం నుంద్ధ ఉనాియి? 
A. ఇతర్ వెనుకబడిన తర్గతులు  40% 

SECTION – II 
Note: i) Answer all the questions. 
ii) Each question carries 1 mark    8×1=8 M 
13. మెట్రో పాలటన్ సిట్ట అనగానేమి? ఉదాహర్ణ ఇముమ. 
A. పద్ధ లక్షలు, కోటికి మధ్య జనాభా గల నగరాలు మెట్రో పాలటన్ నగరాలు.  
     ఉదా: హైద్రాబాద్, చెన్సి 
14. బి.ఎం.ఐ అనగా నేమి? 
A. బాడీ మాస్ ఇండెక్ై. వయోజనులైన స్త్రీ పురుషులలో ప్కష్కాహార్ స్తాయిని శ్రీర్ బరువు సూచికత్య కలుస్తతరు   [బి.ఎం.ఐ = (  
     బరువు కిలోలలో)/(మీటర్లలో ఎతుత వర్గం)] 
15. జీవ వైవిధ్యం అనగానేమి? 
A. ప్రపంచంలో లేదా ఒక నిరిదష్ి ఆవాసంలో అతాయవశ్యకంగా పరిగణంచబడే అధిక స్తాయిలో ఉండే వివిధ్ ర్కాల మొకులు మరియ  
    జంతువులను జీవ వైవిధ్యం అంటారు. 
16. పశ్చిమ విక్షోభాలు అనగానేమి? 
A. మధ్య ధ్రా సముద్రం నుండి వచే ితుఫాను వాయగుండాలను పశ్చిమ విక్షోభాలు అంటారు. 
17. క్రంద్ధ పటానిి చద్ధవి క్రంద్ధ ప్రశ్ిక్క జవాబు వ్రాయండి. 
Q. తీస్తత నద్వ జలాలను పంచుక్కంటుని రండు దేశాలేవి? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. భార్తదేశ్ం మరియ బంగాలదేశ్ 
18. అర్బ్ వసంతం అనగానేమి? 
A. పశ్చిమ ఆసియా మరియ ఉతతర్ ఆఫ్రికా దేశాలైన టుయనీషియా, ఈజిపిులలో నియంతలను నిర్మమలంచడం అర్బ్ స్పపరంగ్  
    అని పిలువబడింద్ధ. 



19. గ్రీన్ హౌస్ ప్రభావం అనగానేమి? 
A. భూమికి చేరే సౌర్శ్కితని తిరిగి పూరితగా అంతరిక్షంలోకి వెళళక్కండా వాతావర్ణం నిరోధించడానిి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెకి్ అంటారు. 
20.  పరాయవర్ణ పరిర్క్షణపై రండు నినాదాలు ఇవవండి.  
A. పరాయవర్ణానిి కాపాడండి - మానవాళిని ర్క్షంచండి.      మంచి పరాయవర్ణం - మంచి భవిష్యతుత. 

SECTION – III 
Note: i) Answer all the questions. 
          ii) Each question carries 2 marks.    8×2=16 M 
21. క్రంద్ధ పటిిక లో సమాచారానిి బార్  గ్రాఫ్ లో చూపండి 
భార్త జనాభా : స్త్రీ పురుష్ నిష్పతి ( 1951-2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.  పటిణీకర్ణ వలల తలెత్తత సమసయలను పరిష్ురించడానికి ఏదైనా రండు చర్యలను సూచించండి.  
జ.  i) గ్రామీణ ప్రంతాలలో ఎక్కువ ఉపాధి అవకాశాలు కలపంచాల.      
      ii) పటిణ ప్రంతాలోలని నిరామణాలను ప్రణాళికాబద్ింగా చేపటిాల. 
23.  ప్రపంచీకర్ణక్క సహాయపడిన నాలుగు కార్ణాలు చెపపండి?  
జ. 1. టెకాిలజీ అభివృది్ధ 2. ర్వాణా 3. విదేశ్మ వాణజయం యొకు సర్ళీకర్ణ.      4. విదేశ్మ పెటుబిడుల సర్ళీకర్ణ  
      5. రాజకీయ వాతావర్ణం. 
24. “ పాఠశాలలోల చదువుతుని పిలలలక్క మధాయహి బోజనం పెటిమని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుతావలక్క సుప్రంకోరు ిఆదేశాలు జ్రీ  
         చేసింద్ధ.” సుప్రంకోరు ిఈ చర్యను ప్రశ్ంసించుము. 
A.  ఇద్ధ నిజంగా ప్రశ్ంసనీయమైనదే.  
      ఇద్ధ బాలలక్క ఆహార్ భద్రతను కలపసుతంద్ధ.,  
     ఇద్ధ ప్కష్కాలత్య కూడిన ఆహారానిి అంద్ధసుతంద్ధ.  
     ఇద్ధ నికర్ హాజరు రేటును పెంచడానికి సహాయపడుతుంద్ధ.       
     6-14 సంవతైరాల వయసుై గల పిలలలు ద్వని వలన లబిద పందుతారు.  
     స్తానిక ప్రంతాలోల మాత్రమే లభించే ఆహార్ ధానాయలు అందులో వాడతారు కనుక అని దాత కూడా లాభపడతాడు. 
 
25. మీక్క నచిని రాంపూర్ గ్రామ ఆరిాక వయవసా యొకు ఏదైనా రండు అంశాలను వ్రాయండి.  
జ. బహుళ పంటలు, నీటిపారుద్ల సౌకరాయలు, విదుయత్, సహజ వనరులు, వయవస్తయేతర్ కార్యకలాపాలు ర్వాణా మరియ  
    పాడి పరిశ్రమ, కాలానుగుణ పంటలు వంటివి. 
26. సంద్రీయ వయవస్తయం జీవ వైవిధాయనిి ఎలా ప్రోతైహిసుతంద్ధ?  
A. సంద్రీయ వయవస్తయంలో ర్స్తయన ఎరువులు మరియ పురుగుమందులు ఉపయోగించబడవు      
    పరాయవర్ణ రీతాయ సిహ పూర్వక వయవస్తయ పద్ితులు మాత్రమే ఉపయోగించబడతాయి.       
    పంట మారిపడి, కంప్కస్ి ఉపయోగించడం మరియ స్తానిక వనరులను ఉపయోగించడం వంటి పద్ితులు     
    ఉపయోగించబడతాయి.       
    ఒకటి లేదా రండు పంటలక్క బదులుగా పలాలలో అనేక పంటలను ఉతపతిత చేస్తతరు. 
27.  హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో పాఠశాల విపలవం నుండి మీరు ఏమి నేరుిక్కంటారు?   
జ. ప్రభుతవం మరియ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రజలు విద్యపై ఆసకిత చూపారు.        
    వారు చాలా పాఠశాలలను ప్రర్ంభించారు.        
    విద్య ఎక్కువగా ఉచితం అని వారు చూసుక్కనాిరు.        
    ప్రభుతవ బడెెట లో వారు విద్యక్క మంచి వాటాను కేటాయించారు.        
    పాఠశాలలోల అనిి సౌకరాయలు ఉండేలా వారు ప్రయతిించారు.        
    చాలా మంద్ధ విదాయరుాలు తమ పాఠశాల అనుభవానిి ఆనంద్ధస్తతరు. 
 

Decade Sex Ratio 

1951 946 

1961 941 

1971 930 

1981 934 

1991 929 

2001 933 

2011 943 

920 

925 

930 

935 

940 

945 

950 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

స్్తర ీ పురుష నిషపత్తర  

స్త్ర  ీపురుష నిషపత్తర  



28. పటానిి చద్ధవి ద్ధగువ ప్రశ్ిలక్క సమాధానం వ్రాయండి. 
    i) భార్తదేశ్పు ప్రమాణక రేఖాంశ్ం ఏద్ధ? 
     A. 82 ½  ̊ తూరుప రేఖాంశ్ం 
    ii) ఏ రేఖాంశ్ముల మధ్య భార్తదేశ్ం న్లకని ఉంద్ధ? 
    A. 8  ̊4’ – 37  ̊ 6’ ఉతతర్ అక్షంశాలు. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

సెక్షన్ – IV 
Note: i) Answer all the questions. 
          ii) Each question has internal Choice 
          ii) Each question carries 4 marks.    5×4=20 M 
 
29. a) "భవిష్యతుత గురించి ద్ృషిిలో ఉంచుకోక్కండా నీటి వాడకం భవిష్యత్ తరాలక్క భూగర్భ జలాలు కర్తక్క దారితీసుతంద్ధ. ”  
           వాయఖాయనించండి.  
జ. 1. నేడు భూగర్భ జలాలు ప్రజలక్క ప్రధాన నీటి వనరు.        
    2. ఒక ప్రంతంలో అతయధికంగా నీటిని వెలకితీసినపుపడు ఆ ప్రభావం దానికి అనుబంధ్ంగా ఉని అనేక ప్రంతాలపై  
        పడుతుంద్ధ.    
    3. భవిష్యత్ తరాలక్క అందుబాటులో ఉండేందుక్క మనం నీటి నిలవను చేయాల.        
   4. కాబటిి వయకితగత భూ యజమానులు విచక్షణార్హితంగా నీటిని తీయడానికి అనుమతించకూడదు.        
   5. కనిి పరిమితులు ఉండాల.        
   6. భూమి యాజమానయం మరియ నీటిపై యజమానాయనికి మధ్య సంబంధానిి తొలగించాల.        
   7. ప్రభుతవ ఆంక్షలు సరిగాగ అమలు చేయాల.        
   8. భూగర్భ జలాలను ఉమమడి వనరుగా పరిగణంచాల. 
b) "దేశ్ంలోని చాలా ప్రంతాలోల, అబాబయిలత్య ప్కలసత బాలకలక్క తలలద్ండ్రులు తక్కువ ప్రధానయత ఇస్తతరు."          
     భార్తదేశ్ంలో లంగ వివక్ష పై వాయఖాయనించండి.       
    1. మనద్ధ పురుష్ ఆధిపతయ సమాజం.       
    2. స్త్రీ అక్షరాసయత రేటు తక్కువ.       
    3. ఇళల వెలుపల పనిచేస మహిళల సంఖయ తక్కువగా ఉంటుంద్ధ. ’       
    4. స్తంప్రదాయకంగా, మన సమాజంలో, మహిళలక్క స్తమాజిక జీవితంలో తక్కువ ప్రమేయం ఉంటుంద్ధ.       
ఈ కార్ణాల వలల:      
    1. లంగ వివక్షత ఇపపటికీ కనస్తగుత్యంద్ధ.      
    2. సమాజ అభివృది్ధకి ఇద్ధ అడడంకి.      
    3. బాలురు మరియ బాలకలను సమానంగా చూడాల. 
30.  “ప్రగతి త్య పాటూ పరాయవర్ణ అంశాలను కూడా ద్ృషిిలో ఉంచుకోవాల .” వివరించండి. 
A. 1. అభివృది్ధని స్తధించేటపుపడు పరాయవర్ణానిి మనం ద్ృషిిలో పెటుికోవాల.       
    2. వనరులను వేగవంతమైన మార్గంలో ఉపయోగిసుతనిపుపడు పరాయవర్ణ వనరుల పనితీరు క్షీణసుతంద్ధ.       
    3. వయరాాల ఉతపతిత పరిమితిని మించినపుపడు, పరాయవర్ణానికి ద్వర్ఘకాలక నష్టినిి కలగిసుతంద్ధ.       
    4. పెద్ద ప్రజెక్కిలు జీవ వైవిధాయనికి హాని కలగిస్తతయి.       
    5. ఆధునిక వయవస్తయంలో ర్స్తయన ఎరువులు మరియ పురుగుమందుల వాడకం వాతావర్ణానికి పెద్ద నష్టినికి  
        దారితీసుతంద్ధ             
    6. పారిశ్రామిక అభివృది్ధలో భాగంగా ఉపయోగించే ఇంధ్నం చాలా వాయ కాలుష్టయనికి కార్ణమవుతుంద్ధ.       
    7. భూగర్భ జల మటిాలు క్షీణసుతనాియి.       
    8. తక్కువ ఆదాయ దేశాల హక్కులు, భవిష్యత్ తరాల వారి మనుగడను కూడా మనం చూడాల. 



b) హిమాలయాల ప్రముఖయతను వివరించండి.       
1. హిమాలయాలు భార్తదేశ్ం యొకు ఉతతర్ భాగంలో సహజ సరిహదుదలుగా పనిచేస్తతయి.       
2. తీవ్రమైన శ్మతాకాలంలో మధ్య ఆసియా నుండి వచే ిచలలని గాలుల నుండి భార్తదేశానిి ర్క్షస్తతయి.     
3. వేసవి వరాాలక్క హిమాలయాలే కార్ణం.       
4. ఋతుపవన వర్ాపాతానిని హిమాలయాలు కార్ణం.       
5. హిమాలయాలు లేకప్కత్త, భార్తదేశ్ం ఎడారిగా మారి ఉంటుంద్ధ.       
6. అవి అనేక శాశ్వత నదులక్క హిమాలయాలు జనమసాలం       
7. ఇవి ప్రపంచం నలుమ్మలల నుండి పరాయటక్కలను ఆకరిాస్తతరు.       
8. హిమాలయ నదులు ఒండ్రుమటిిని తెస్తతయి, ద్వని వలన ఉతతర్ మైదానాలు ఎంత్య స్తర్వంతమైనాయి. 
31. క్రంద్ధ పటిికను పరిశ్మలంచి ద్ధగువ ప్రశ్ిలక్క సమాధానం వ్రాయము 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) హెచ డిఐలో అనిి అంశాలలో భార్తదేశ్ం కంటే ఏ దేశ్ం ముందుంద్ధ?  
జ. శ్రీలంక  
బి) మానవ అభివృది్ధ సూచికను ర్మపంద్ధంచడంలో పరిగణంచబడే అంశాలను పేర్కునండి.  
జ. తలసరి ఆదాయం. సగటు ఆయరాదయం. పాఠశాల విద్యలో ఉండే  సంవతైరాలు. సగటున బడిలో గడిపిన సంవతైరాలు 
సి) అతయలప తలసరి ఆదాయానిి కలగి ఉని దేశ్ం ఏద్ధ? 
జ. నేపాల్  
డి) హెచ డిఐలో భార్త రాయంక్ మెరుగుద్లక్క రండు సూచనలు ఇవవండి.  
స) ఆరోగయ సౌకరాయలు మెరుగుపర్చాల. నాణయతగల విద్యను అంద్ధంచాల. 
 
b) గ్రాఫ్ అధ్యయనం చేసి క్రంద్ధ ప్రశ్ిలక్క సమాధానం ఇవవండి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ఎ) ఏ సంవతైర్ంలో, జనాభా తగిగంద్ధ?  
జ. 1921  
బి) ఎనిి సంవతైరాలుగా, జనాభా గణన క్రమం తపపక్కండా జరిగింద్ధ?  
జ. 10 సంవతైరాలు  
సి) స్తవతంత్రయం తరువాత భార్తదేశ్ జనాభా ఎందుక్క పెరుగుత్యంద్ధ?  
జ. మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలు, కరువు ప్రభావం తగగడం  
d) జనాభా విస్ఫోటనంత్య ఏ సమసయలు తలెతుతతాయి,  
జ. నిరుదోయగం మరియ పరాయవర్ణంపై ఒతితడి. 
32. “భార్తదేశ్ంలో వయవస్తయం రుతుపవనాల జూద్ం.” మీ సవంత వాకాయలలో కార్ణాలను వివరించండి.  
జ. 1. భార్తీయ వయవస్తయం ఎక్కువగా వరాాల మీద్ ఆధార్పడి ఉంటుంద్ధ.       
      2. వర్ాపాతం ఎక్కువగా వరాాకాలంలోనే  సంభవిసుతంద్ధ.      
      3. పురాతన కాలంలో, ప్రజల జీవన విధానం కార్ణంగా ఇద్ధ సహజంగా ఉండేద్ధ.  కాలానుగుణంగా 
           ఋతువులు ఏర్పడటం మరియ తగినంత వర్ాపాతం ఉండేద్ధ.       
     4. కాబటిి, వయవస్తయంలో ఎలాంటి అవాంతరాలు లేవు.       
     5. కానీ స్తంకేతికత మరియ పరిశ్రమల పెరుగుద్ల కార్ణంగా వాతావర్ణం కలుషితమైంద్ధ మరియ భూగోళం వేడెకుడం  
         జరుగుత్యంద్ధ.       
     6. ఈ అకాల వరాాలూ  మరియూ సరిప్కని వర్ాపాతం కార్ణంగా, తుఫానులు, మాంద్యం, వర్ద్లు, కరువు మొద్లైనవి  
         సంభవిసుతనాియి.      
     7. ఈ పరిసిాతిలో స్తగు రైతులక్క కషి్మైన పనిగా మారింద్ధ.       
     8. పంటలు బాగా పండి నపపటికీ, కోత సమయంలో ఊహించని వరాాల కార్ణంగా గొపప నష్ిం సంభవిస్ఫతంద్ధ.          
         అందువలననే, భార్త వయవస్తయం వరాాకాలంత్య జూద్ంగా మారింద్ధ. 
b) “మానవ చర్యలు కోలుకోలేని విధ్ంగా ప్రకృతిని, మానవులను నాశ్నం చేస్తతయి” మీ సవంత మాటలలో ఉదాహర్ణత్య  
      వివరించండి       
జ. 1. పురుగుమందులలోని పదారాాలు పరాయవర్ణానికి హాని చేస్తతయి 
    2. అవి జీవుల లోపల పేరుక్కప్కతాయి.       
    3. DDT లోని విష్ం జల ప్రవాహాల దావరా సర్సుైలలో నివసించే చేపల శ్రీర్ంలో పేరుక్కప్కతుంద్ధ            
    4. విష్ం చాలా తక్కువ పరిమాణంలో ఉనిపపటికీ అద్ధ చేపలను చంపుతుంద్ధ.       
    5. ఒక పక్ష అనేక చేపలను తినిపుపడు, అనిి చేపల లోపల ఉండే ర్స్తయన మోతాదు పక్షకి ప్రణాంతకం కావడానికి  
       సరిప్కతుంద్ధ.       
    6. దోమలు వంటి కీటకాలు తవర్గా డిడిటి స్ప్పరలక్క నిరోధ్కతను పెంచుతాయి.       
    7. మానవ చర్య ప్రకృతిని మరియ మానవుడిని ఎలా కోలుకోలేని విధ్ంగా నాశ్నం చేసుతందో ద్వనికి ఇదే సపష్ిమైన  
       ఉదాహర్ణ           
 
33. ఇచిిన భార్తదేశ్ం యొకు అవు ట లైన్ మాయప లో ఈ క్రంద్ధ వాటిని గురితంచండి.  
ఎ) 1. ఈ నద్ధ అమర్ కాంటక్ వద్ద ఉద్భవించింద్ధ        
      2. హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాజధాని        
      3. బంగాళాఖాతంలో ఉని కేంద్ర పాలత ప్రంతం        
      4. ద్క్షణ భార్తదేశ్ంలో ఎతెసతన శ్చఖర్ం      
       లేదా  
బి) 1. ఆరావళి పర్వతాలు       2. జమ్మమ కాశ్మమర్       3. మలబార్ తీర్ం       4. కర్ుట రేఖ 
  
  
 
 
 
 
 



A1. అమర్ కంటక్ వద్ద 
జనిమంచిన నద్ధ - నర్మద్ 

 A2. హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాజధాని - సిమాల 

 A3. 
బంగాళాఖాతంలో 
ఉని కేంద్ర పాలత 
ప్రంతం – 
అండమాన్ నికోబార్ 
ద్వవులు 

A 4. ద్క్షణ 
భార్తదేశ్ంలో 
ఎతెసతన శ్చఖర్ం - 
అనైముడి 

B1. ఆరావళి పర్వతాలు 

 B2 జమ్మమ 
కాశ్మమర్ 

 B 3. మలబారు తీర్ం 

 B 4. కర్ుటరేఖ. 
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