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RESPONSES ప్రతిస్పందనలు
GRADING

A1 10 C1 6

A2 9 C2 5

B1 8 D1 4

B2 7 D2 0-3

Name of the Student/విద్యార్ధ ిపేరు :                            
Class/తరగతి :                          
Roll No./రోల్ నంబరు :              
Date/తేది :
Marks obtained/మారుుల వివరాలు :

Title of the 
news Item 
వారాా శీర్ధిక 

Particulars of 
the News 

వారాా వివరాలు 
News Analysis 

వారాా విశ్లేషణ  
Total Marks 

మొతాం మారుులు
Grade
గ్రేడు

Marks Allotted 
కేటాయంచబడిన 

మారుులు
03 04 03 10

Marks obtained 
విద్యార్ధి పందిన 

మారుులు

 

Name of the News Paper/వారాా పత్రిక పేరు:

Date/తేదీ:

Title of the News Item/వారాా శీర్ధిక పేరు 

Particulars of the News Item/వారాా వివరాలు
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Particulars of the News Item/వారాా వివరాలు
(Paste the news paper clipping here, 

వార్తా పత్రిక క్లపి్పింగ్ లేదా క్లపి్పింగ్ జిర్తక్సు ఇకకడ అింటించాలి)
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Analysis of the News Item/వారాా విశ్లేషణ 

ఉక్రెయన పై రష్యా ద్యడికి స్ంబంధంచి ఫిబ్రవర్ధ 25, 2022న ఆంధ్ర
ప్రభ వారాా పత్రిక‘లో  పై వారాను నేను చదివాను.

ఈ ఘటనను తీవ్రంగా ఖండిస్తాన్నాను. రష్యా అధ్ాక్షుడు శ్రీ పుతిన 
ఉక్రెయన పై యుదిం ప్రకటంచారు. రష్యా సైనాం ఉక్రెయన మొత్తాన్నా స్వాధీనం 
చేస్తకోవడాన్నకి కీవ్ వైపు కదులుతంది. చాలా మంది ఉక్రేన్నయన ప్రజలు ఆశ్రయం 
కోస్ం స్మీపంలోన్న యూరోపియన దేశాలకు కందిశీకులుగా వెళ్లేరు. ఇపపటకే
చాలా మంది సైన్నకులు మరణంచారు మర్ధయు అనేక సౌకరాాలు ధ్ాంస్మయ్యాయ. 
ఉక్రెయన లో చదువుతనా చాలా మంది విదేశీ విద్యారుులు న్నస్సహాయ స్థుతిలో 
ఉన్నారు. ఇదంత్త శకిా కూటముల ఏరాపటు గుర్ధంచే. నేను మా స్వంఘిక శాస్త్ర
పాఠ్ాపుస్ాకంలో NATO మర్ధయు Warsaw Pact గుర్ధంచి చదివాను. రండవ 
ప్రపంచ యుదిం తరాాత రండు శకిా కూటములు ఆవిరభవించాయ. USA మర్ధయు 
USSR. ఈ రండు శకిా కూటములు ప్రచఛనా యుద్యిన్నా స్ృష్టంచాయ మర్ధయు ప్రాకీస 
యుద్యిలతో అనేక దేశాలను న్నశనం చేశాయ. USSR పతనం తరువాత, ప్రపంచం 
ఏక ధ్ృవంగా మిగిలిపోయంది. అమెర్ధక న్నటో వాాపిాకి ప్రయతిాస్ాంది. USSR 
నుండి విడిపోయన దేశాలు NATOలో చేరడాన్నకి ఉత్తసహం చూపుతన్నాయ. 
NATOలో చేరాలనుకుంటునా స్మీప దేశాల నుండి ప్రమాద్యలను రష్యా 
ఊహిస్ాంది. ఈ పర్ధస్థుతి ఉక్రెయన పై నేట రష్యా యుద్యిన్నకి కరణమంది.

స్ంఘటనకు కరణాలతో స్ంబంధ్ం లేకుండా, మనమందరం 
యుద్యిన్నా ఖండించాలి. ,మొదట మర్ధయూ రండవ ప్రపంచ యుద్యిలలో  
విన్నశకరమన పర్ధస్థుతలను ప్రపంచ మానవాళి చవిచూస్థంది. ఆయుధ్ పోటీ 
కరణంగా, ఇటీవలి కలంలో అనేక అధున్నతన ఆయుధాలు అభివృదిి చంద్యయ. 
అన్నా దేశాలలోన్న అణాాయుధాలు కలస్థ ఈ భూమిన్న 1500 స్వరుే న్నశనం 
చేయగలవు. కబటట మనమందరం పర్ధస్థుతిన్న తెలుస్తకోవాలి. ఈ పర్ధస్థుతిన్న 
న్నయంత్రించేందుకు UNO మర్ధయు NAM దేశాలు ప్రధాన పాత్ర పోష్ంచాలి. 
స్థద్యింత్తల కంటే, అధకర, ఆధపతా ధోరణల కంటే మానవతాం ముఖామన్న ప్రతి 
ఒకురూ తెలుస్తకోవాలి. రాజకీయ న్నయకులు అమాయకుల ప్రాణాల పటే ఆందోళన 
చంద్యలి. యుదింలో ఒకరు గెలవవచ్చు కనీ రండు వైపులా ప్రజలు బాధ్పడత్తరు, 
నషటపోత్తరు. కబటట ఈ భూమిన్న అందర్ధకీ స్తరక్షితంగా మారుడాన్నకి, యుది భయం
లేకుండా జీవించడాన్నకి అంతరాాతీయ న్నయకులు తమ పూర్ధా శకిా మేరకు కృష్
చేయ్యలి ఇరు పక్షాల వారూ స్ంయమనం పాటంచాలి.
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Click on this underlined weblink క్రంద గీత గీయబడిన వెబ్ లింక్ పై
కిేక్ చేయండి. మీకు నచిున pdf డౌన్లేడ్ చేస్తకోండి.

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 టెస్టట ల కోస్ం TM/EM link 

డైలీ టెస్టట ల స్మాధాన్నల కోస్ం TM/EM 

పదవ తరగతి పరీక్షా పత్రాల బ్లే ప్రంట్ కోస్ం, వివరణ వీడియో కోస్ం TM/EM 

పదవ తరగతి స్షల్ స్టడీస్ట మెటీర్ధయల్స కోస్ం TM/EM

చాపటరే వారీగా ఇంపారటంట్ ప్రశాల కోస్ం TM/EM

మాాపింగ్ స్థుల్స కోస్ం TM/EM vedios

స్షల్ బిట్ బాాంకుల కోస్ం TM/EM 

స్మాచార నైపుణాాల కోస్ం TM/EM

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

స్షల్ స్టడీస్ట లో విద్యారుిలకు వచేు స్ందేశాల కోస్ం

స్పాగిర్ధ చానల్ స్వంఘిక శాస్త్ర విద్యామృతం వీడియోల కోస్ం
https://www.bestsocialteacher.com/saptagiri-vidyamrutham-social-studi

All the best for your exams
www.bestsocialteacher.com

w
w

w
.b

es
ts

oc
ia

lte
ac

he
r.c

om

http://www.bestsocialteacher.com/
https://www.bestsocialteacher.com/daily-test-for-x-class
https://www.bestsocialteacher.com/daily-test-for-x-class
https://www.bestsocialteacher.com/daily-test-for-x-class
https://www.bestsocialteacher.com/daily-test-for-x-class
https://www.bestsocialteacher.com/daily-test-for-x-class
https://www.bestsocialteacher.com/daily-test-for-x-class
https://www.bestsocialteacher.com/daily-test-for-x-class
https://www.bestsocialteacher.com/daily-test-for-x-class
https://www.bestsocialteacher.com/daily-test-for-x-class
https://www.bestsocialteacher.com/key-for-daily-tests
https://www.bestsocialteacher.com/key-for-daily-tests
https://www.bestsocialteacher.com/key-for-daily-tests
https://www.bestsocialteacher.com/key-for-daily-tests
https://www.bestsocialteacher.com/key-for-daily-tests
https://www.bestsocialteacher.com/key-for-daily-tests
https://www.bestsocialteacher.com/key-for-daily-tests
https://www.bestsocialteacher.com/ssc-new-blue-print-social-studies-a
https://www.bestsocialteacher.com/ssc-new-blue-print-social-studies-a
https://www.bestsocialteacher.com/ssc-new-blue-print-social-studies-a
https://www.bestsocialteacher.com/ssc-new-blue-print-social-studies-a
https://www.bestsocialteacher.com/ssc-new-blue-print-social-studies-a
https://www.bestsocialteacher.com/ssc-new-blue-print-social-studies-a
https://www.bestsocialteacher.com/ssc-new-blue-print-social-studies-a
https://www.bestsocialteacher.com/ssc-new-blue-print-social-studies-a
https://www.bestsocialteacher.com/ssc-new-blue-print-social-studies-a
https://www.bestsocialteacher.com/ssc-new-blue-print-social-studies-a
https://www.bestsocialteacher.com/ssc-new-blue-print-social-studies-a
https://www.bestsocialteacher.com/ssc-new-blue-print-social-studies-a
https://www.bestsocialteacher.com/ssc-new-blue-print-social-studies-a
https://www.bestsocialteacher.com/materials-of-all-classes
https://www.bestsocialteacher.com/materials-of-all-classes
https://www.bestsocialteacher.com/materials-of-all-classes
https://www.bestsocialteacher.com/materials-of-all-classes
https://www.bestsocialteacher.com/materials-of-all-classes
https://www.bestsocialteacher.com/materials-of-all-classes
https://www.bestsocialteacher.com/materials-of-all-classes
https://www.bestsocialteacher.com/chapter-wise-imp-questions-10-th-cl
https://www.bestsocialteacher.com/chapter-wise-imp-questions-10-th-cl
https://www.bestsocialteacher.com/chapter-wise-imp-questions-10-th-cl
https://www.bestsocialteacher.com/chapter-wise-imp-questions-10-th-cl
https://www.bestsocialteacher.com/chapter-wise-imp-questions-10-th-cl
https://www.bestsocialteacher.com/chapter-wise-imp-questions-10-th-cl
https://www.bestsocialteacher.com/chapter-wise-imp-questions-10-th-cl
https://www.bestsocialteacher.com/chapter-wise-imp-questions-10-th-cl
https://www.bestsocialteacher.com/chapter-wise-imp-questions-10-th-cl
https://www.bestsocialteacher.com/chapter-wise-imp-questions-10-th-cl
https://www.bestsocialteacher.com/chapter-wise-imp-questions-10-th-cl
https://www.bestsocialteacher.com/chapter-wise-imp-questions-10-th-cl
https://www.bestsocialteacher.com/chapter-wise-imp-questions-10-th-cl
https://www.bestsocialteacher.com/mapping-skills
https://www.bestsocialteacher.com/mapping-skills
https://www.bestsocialteacher.com/mapping-skills
https://www.bestsocialteacher.com/bit-banks
https://www.bestsocialteacher.com/bit-banks
https://www.bestsocialteacher.com/bit-banks
https://www.bestsocialteacher.com/information-skills
https://www.bestsocialteacher.com/information-skills
https://www.bestsocialteacher.com/information-skills
https://www.bestsocialteacher.com/doubts-in-social-studies
https://www.bestsocialteacher.com/doubts-in-social-studies
https://www.bestsocialteacher.com/doubts-in-social-studies
https://www.bestsocialteacher.com/doubts-in-social-studies
https://www.bestsocialteacher.com/doubts-in-social-studies
https://www.bestsocialteacher.com/doubts-in-social-studies
https://www.bestsocialteacher.com/doubts-in-social-studies
https://www.bestsocialteacher.com/saptagiri-vidyamrutham-social-studi
https://www.bestsocialteacher.com/saptagiri-vidyamrutham-social-studi
https://www.bestsocialteacher.com/saptagiri-vidyamrutham-social-studi
https://www.bestsocialteacher.com/saptagiri-vidyamrutham-social-studi
https://www.bestsocialteacher.com/saptagiri-vidyamrutham-social-studi
https://www.bestsocialteacher.com/saptagiri-vidyamrutham-social-studi
https://www.bestsocialteacher.com/saptagiri-vidyamrutham-social-studi
http://www.bestsocialteacher.com/


www.bestsocialteacher.com

w
w

w
.b

es
ts

oc
ia

lte
ac

he
r.c

om

http://www.bestsocialteacher.com/



