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BEST SOCIAL TEACHER WHATSAPP GROUP

FOR LATEST UPDATES IN SOCIAL STUDIES JOIN IN

BEST SOCIAL TEACHER 

WHATSAPP GROUP

TO JOIN IN GROUP SEND YOUR DETAILS TO
GROUP ADMIN  

KSV KRISHNA REDDY, GHM, 

ZPHS, ETHAKOTA, EAST GODAVARI

ADMIN NO. 9492146689.

సాంఘికశాస్త్ర ాం స్త్మున్నతాం

బెస్్టసోషల్టీచర్వాట్సాప్గ్రూ పునియమాలు
 అడ్మిన్ వాట్సాప్ నెంబరును 9492146689 మీఫోన్ కెంట్సక్ట్స్ నెందు సేవ్ చేసుకెండ్మ.

(మీకు అవసరమైనముఖ్యమైన సెందేహాల నివృత్తికొరకు మీకు వయక్తగితెంగా పెంపే నిమితెిం.) 
 పాఠశాల సమయెంలో బెస్టస సోషల్ టీచర్ గ్రూపులోపోసుసలు చేయరాదు. 
 గ్రూపు సభ్యయలతోగ్రూపులో వయక్తిగత చాటెంగ్ చేయరాదు. కేవలెం సబజకుస అెంశాలనుమాత్రమే చర్చెంచాలి. 

అసెంబద్ధ స్టసక్కరుు, ఇమోజీలు, చేత్త గురుిలు పెంపరాదు. (మీరు వయక్తిగత సెలవులో ఉననపపటకీ పాఠశాల
పనివేళలలోగ్రూపులోపోస్టసెంగ్ా చేయరాదు)

 మన గ్రూపు సెంఘిక్ శాస్త్ర విషయచరచకు సెంఘిక్ శాస్త్ర ఉపాధ్యయయులతోమాత్రమే ఏరపరచబడ్మనది. 
ఇతర సబజకుసలవార్ని చేరచమని కరరాదు. చేరచరాదు.

 గ్రూపులో చేరద్లచుకుననవారు అడ్మిన్ వాట్సాప్ నెంబరును తమఫోన్ కెంట్సక్ట్స లలో సేవ్ చేసుకుని వార్
వాట్సాపు నుెండ్మమాత్రమే వార్ వివరములను (పేరు, పనిచేసే పాఠశాల, మెండలెం, జిల్లు వాట్సాప్
నెంబరు) వాట్సాప్ సెందేశెం రూపెంలో పెంపవలెను. 

 బెస్టస సోషల్ టీచర్ వాట్సాప్ గ్రూపులోయాడ్మెంగ్ ర్క్వెసుస పెంపరాదు. మహిళా ఉపాధ్యయయులను వార్
వయక్తిగత సమిత్త లేకుెండాగ్రూపులో చేరచలేము. 

 గ్రూపు సభ్యయలెంద్రూతాము సబజకుసలో తయారు చేస్టన లేదా సేక్ర్ెంచిన అెంశములనుగ్రూపు సభ్యయలతో
పెంచుకవాలి. కేవలెం స్వెక్రిలుగా ఉెండరాదు.

 గుడాిర్నెంగ్, పెండుగ శుభాకెంక్షలు, వయక్తగిత ఫోటోలు వెంటవి గ్రూపులో పెంపరాదు. 
 వయక్తిగత దూషణలకు దిగరాదు. వయరధ వాద్నలు చేయరాదు. 
 మీవెంతుగా సబెజకుస పరెంగా మీ పాఠశాలలో చేస్టన ఏ విషయమునైననూ పెంచవచుచ. సబెజకుస విషయములు

తపప ఇతర విషయములు ఏవీ పోసుస చేయరాదు.
 యూనియన్ మెసేజ్లు, అడెర్టసజ్ మెెంట్లు, మూఢనమికలు, దేవుని ఫోటోలు, మతపరమైన వాక్యములు, 

గ్రూపులో పెంచరాదు. హేతు బద్దమైన శాస్త్రీయమైన అెంశాలు చర్చెంచాలి.
 సబెజకుస సెందేహములుమాత్రమేపోసుస చేయవలెను. సబజకుసలో సెందేహములను నిషా్ణతులైన సభ్యయలెవరైనా

నివృత్తి చేయవచుచ. కేవలెం అడ్మిన్ మాత్రమే సపెందిెంచాలిాన పనిలేదు.
 వివిధ మతాలు, కుల్లలు, రాజకీయపార్టసలను క్తెంచపర్చేల్ల మర్యు ప్రభ్యతె విధ్యనాలను, నాయకులను

విమర్ిస్తి సెందేశాలు, వాయఖ్యలు,ఫోటోలుపోస్టస చేయరాదు. ఇతరులు పెంపే ఫారాెర్డెంగ్ మెసేజ్లు
సరైనవో కవో నిజ నిరాధరణ చేసుకకుెండా మనగ్రూపులోఫారాెర్డ చేయరాదు.

 సబెజకుసకు సెంబెందిెంచి మీరుగ్రూపులో షేర్ చేసే ప్రతీ ఫోటోకు, వీడ్మయోకు వివరణ చేరచవలెను.
 గ్రూపు నియమాలుపాటెంచని వార్ని వెంటనే తొలగెంచుట జరుగును. దీనిపై అడ్మిన్ దే తుది నిరాయెం.
 మీరు వాట్సాప్ నెంబరు మారుచకుననపుపడు, గ్రూపును విడ్మచేటపుపడు అడ్మిన్ కు తెలియపరచవలెను. 

లేనటుయితే మరళా చేర్చచ అవకశానిన కలోపతారు. 
 పద్వీ విరమణ పెందినవారు, గ్రూపు నచచక్ గ్రూపును విడ్మచిపెట్టసవారు అడ్మిన్ కు తెలియపర్చి వైదొలగాలి. 

మరళా చేరచకుెండా ఉెండెందుకు.
SAVE ADMIN NUMBER IN YOUR PHONE CONTANTS  
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Prepared by K.VENKATA RAO, S.A.(S.S.), M.C.H.SCHOOL, KASPA, VIZIANAGARAM PH. NO.9247166939 
 

SSC PUBLIC EXAMINATIONS - 2022 
సాాంఘిక శాస్్తరము: పేపర్ –I & II (Telugu Version) 

MODEL PAPER Released by AP-SCERT 
 (PRINCIPLES OF VALUATION - Prepared by K.Venkata Rao. S.A.(S.S.), 

M.C.H.School, Kaspa, Vizianagaram) 
తరగతి : X                                       గరిష్ఠ  మారకులు : 100                                 స్తమయాం : 3 గాం. 15 ని. 
స్తూచనలు:  
1. జవాబులు రాయడానికి 3 గంటల సమయం కేటాయంచబడ ంది. దీనికి అదనంగా ప్రశ్ాాప్త్రం 

చదువుకోవడానికి 15 ని.ల సమయమం ఇవవబడుత్ ంది. 
2. జవాబులనిాటినీ ప్రత్యేకంగా ఇవవబడ న ఆనసర్ బుక్ లెట్ లో మాత్రమే రాయవలెను. 
3. ప్రశ్ాాప్త్రంలో నాలుగు సెక్షనుు  కలవు. 
4. సెక్షన్ IV లో అంత్ర్గత్ ఎంపికకు అవకాశం కలదు. 
5. 33 వ ప్రశాలో A మరియు B (భార్త్దయశ ప్టము మరియు ప్రప్ంచ ప్టము) ర ండ ంటికీ విడ విడ గా 

జవాబులు ఇవవవలెను. 

SECTION-I  
Note:          12 x 1 = 12 
1. అనిి పరశ్ిలకు జవాబులు రాయాలి. 
2. పరతి పరశ్ికు 1 మారకు 
1. భారతదేశ్ాం యొకు ఏదెైనా ర ాండు పరధాన భూ స్తవరూపాల పేరలను తెలపాండి. 

జవాబు:- 1. హిమాలయాలు 2. గంగా – సింధూ మ ైదానం 3. దీవప్కలప పీఠభూమి  4. తీర్పరా ంత్ మ ైదానాలు  
5. ఎడారి పరా ంత్ం  6. దీవులు 
(ఒక్కుకు భూస్తవరూపానిక్ి ½ మారకు చొపపున ఏవ ైనా ర ాండు భూస్తవరూపాలకు  1 మారకు) 

2. తపపుగా జతపరచబడని దానిని గురి్ాంచాండి. 
 పరా థమిక రాంగము – గనులు 
 దవవతీయ రాంగము – మత్య పరిశ్రమ 
 తృతీయ రాంగము  – బాయాంకులు 

       జవాబు:- దవవతీయ రాంగము – మత్య పరిశ్రమ 
3. మొదటి జతలోని అాంశాల మధ్యగల స్తాంబాంధ్ాం ఆధారాంగా ర ాండవ జతలోని ఖాళీని పూరిాంచాండి. 

భారతదేశ్పప ఉత్ర భాగము  : స్తమశీతోష్ణ  మాండలాం    : :  భారతదేశ్పప దకి్షణ భాగము : _____________ 
జవాబు:- ఉష్ణ  మాండలము 
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4. స ాంధ్ూనదవ యొకు ఏదెైనా ర ాండు ఉపనదుల పరేలను తెలపాండి. 
జవాబు:- జీలం, చీనాబ్, రావి, బియాస్, సటలు జ్ 

(ఒక్కుకు ఉపనదవక్ి ½ మారకు చొపపున ఏవ ైనా ర ాండు ఉపనదులకు  1 మారకు) 
5. 2011 జనాభా లెకులననుస్తరిాంచి క్ిరాందవ వానిని జతపరచాండి. 

           రాష్్రము                           జనసాాందరత 
     i) బీహార్       (     )        a) 308 
    ii) అరకణాచల పరదేశ్    (     )        b) 1106 
   iii) ఆాంధ్రపరదేశ్             (     )        c) 17 
జవాబు: i – b ;    ii – c ;   iii – a 

6. పాఠశాలలో మధాయహ్ి బో జన పథకాం మొదటిగా పరా రాంభాంపబడిన రాష్్రము ______________ 
జవాబు:- తమిళనాడు  

7. I.L.O. ను విస్్తరిాంచాండ.ి  
జవాబు: అాంతరాా తీయ క్ారిిక స్తాంఘాం 

8. యు. యస్. యస్. ఆర్. అనుభవాంతో స్తూూరి్  ప ాందవన ఇదదరక భారతీయ నాయకుల పరేలను తలెపాండి. 
జవాబు:- యాం. యన్. రాయ్, ఠాగూర్, న హ్రూ  
(ఒక్కుకు నాయకునిక్ి ½ మారకు చొపపున ఎవర నైా ఇదదరక నాయకులకు 1 మారకు) 

9. క్ిరాందవవానిలో గాాంధీజీతో స్తాంబాంధ్ాం లేనిదవ 
 శాాంతిని క్ోరకతూ అడాల్ఫూ హిటల ర్ క్ి లేఖ రాయడాం 
 క్ివట్ ఇాండియా ఉదయమానిి పరా రాంభాంచడాం  
 స్తవతాంతర భారతదేశ్ాం యొకు తొలి గణతాంతర దవనాం నాడు నిరాహార దీక్షలో గడుపపట  

       జవాబు:-  స్తవతాంతర భారతదేశ్ాం యొకు తొలి గణతాంతర దవనాం నాడు నిరాహార దీక్షలో గడుపపట  
10. హిాందీ వయతిరేక ఉదయమానిి ఏ పారట్, ఏ రాష్్రాంలో మొదలు పెట్ిాందవ? 

జవాబు:- హిాందీ వయతిరేక ఉదయమానిి దరవిడ ముననిటర కజగాం పారట్, తమిళనాడు రాష్్రాంలో మొదలు పెట్ిాందవ. 
11. క్ిరాందవ స్తమాచారాం ఆధారాంగా దవగువ పరశ్ికు జవాబునివవాండ.ి 

బ్రరటిష్ రాజు భారతదేశ్ అధ్యక్షుడు 
-  వారస్తతవాంగా వసా్ రక 
- నిరిదష్్ పదవీక్ాలాం లేదు  

- ఎనిికల దావరా వసా్ రక  
- 5 స్తాంవత్రాల పదవీక్ాలాం 

పరశ్ి:- భారతదేశానిి “గణతాంతరాం” గా ఎాందుకు ప లుసా్ రక?  
      జవాబు:- భారతదేశ్ అధ్యక్ష పదవి వారస్తతవాం క్ాదు. పరజలు పరోక్ష ఎనిిక దావరా అధ్యక్షుడిని 5 స్తాంవత్రాల  
      పదవీక్ాలానిక్ి ఎనుికుాంటారక. 
12. రష్ాయదేశ్ాం విస్్తరిాంచి ఉని ర ాండు ఖాండాల పరేలను తలెపాండ.ి 

జవాబు:- యూరప్, రష్ాయ 
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SECTION – II 
Note:                        8 x 2 = 16 
 అనిి పరశ్ిలకు జవాబులు రాయాలి. 
 పరతి పరశ్ికు 2 మారకులు 

13. ఉప్రిత్లవాయు ప్రవాహం శీత్ోష్ణ  సిితిని ఏవిధంగా ప్రభావిత్ం చయసుత ంది? 
జవాబు: 1. ఉప్రిత్ల వాయు ప్రవాహాలను జ ట్ ప్రవాహాలు అంటార్ు. 250 ఉత్త ర్ అక్షంశం వదద  త్ూర్ుప జ ట్ 
ప్రవాహం ఏర్పడుత్ ంది.  
2. ఇటువంటి జ ట్ ప్రవాహం వలు  చుటటూ  ఉనా ఉష్ణణ గరత్ చలు బడుత్ ంది. త్ూర్ుప జ ట్ సీూ రం (ప్రవాహం) యొకక 
చలుబరిచయ ప్రకిరయ వలు  అకకడ ఉనా మేఘాలు వరిిస్ాత య.  

14. త్ ంగభదర నదీ జలాలను ప్ంచుకునే రాష్ాూ ర ల పేర్ును త్లెప్ండ . 
జవాబు: కరాాటక, త్ెలంగాణా, ఆంధరప్రదయశ్ 

15. భార్త్దయశంలో జనాభా విస్ణ ోటనమునకు గల కార్ణాలను త్ెలప్ండ . 
జవాబు:- 1. వ ైదే స్ౌకరాేలు అభివృధ్ిి  చెందడం వలు  మర్ణాల రేటు త్గిగంది. 
2. బాలే వివాహాల వలు  జనాభా పెర్ుగుత్ ంద ి
3. నిర్క్షరాసేత్ వలన ప్రజలు కుటుంబ నియంత్రణకు ఇష్ూప్డటం లేదు. 
4. పేదరికం వలన త్ల్లుదండుర లు ఎకుకవ మంది పిలులను కంటల సంపాదన పెర్ుగుత్ ందని భావిసుత నార్ు. 
(ఒక్కుకు క్ారణానిక్ి 1  మారకు చొపపున ఏవ ైనా ర ాండు క్ారణాలకు 2 మారకులు. స్తరియ ైన ఏవ ైనా ఇతర 
క్ారణాలను పరిగణనలోక్ి తీస్తుక్ోాండి) 

16. “యుధ్ధాంలో గ లిచిన దేశాలు కూడా దెబబతిాంటాయ” – వాయఖాయనిాంచాండి. 
జవాబు:- 1. యుధ్ధాంలో గ లిచిన దేశాల సెైనికులలో క్కాంతమాందెనైా  చనిపో తారక. 
2. గ లిచిన దేశాలు యుధ్ధాం క్ోస్తాం చాలా ఖరకు పెట్వలస  వస్తు్ ాందవ. 
3. యుధ్ధ  స్తమయాంలో గ లిచిన దేశాలలోని అననక కరాిగారాలు, గనులు దెబబతినవచుు. 
4. యుధ్ాధ రాంగానిక్ి ఆహారానిి తరలిాంచడాం వలన దేశ్ాంలో ఆహారక్కరత ఏరుడవచుు. 
(ఒక్కుకు పాయాంట్ క్ి 1  మారకు చొపపున ఏవ ైనా ర ాండు పాయాంటల కు 2 మారకులు. స్తరియ ైన ఏవ ైనా ఇతర 
పాయాంటల ను పరగిణనలోక్ి తీస్తుక్ోాండ)ి 

17. 1991 పరా ాంతాంలో భారత పరభుతవాం విదశేీ వాయపారము, పెటట్ బడులపెై గల పరమిితులను ఎాందుకు 
తొలగిాంచిాందవ? 
జవాబు:- 1. భారతీయ ఉతుత్ిదారకలు పరపాంచవాయప్ ఉతుత్ిదారకలతో పో టీ పడాలి్న స్తమయాం వచిుాందని 
పరభుతవాం నిరణయాంచిాందవ. 
2. పో టీ ఫలితాంగా దేశ్ాంలోని ఉతుత్ిదారకలు తమ నాణయతను మెరకగుపరచుక్ోవలస  ఉాంటటాందవ క్ాబట్ి వాటి 
పనితీరక మరెకగు అవపతుాందని భావిాంచారక. 
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3. విదేశీ వాయపారము, పెటట్ బడులపెై గల పరిమితులను తొలగాించడానిక్ి బలమెైన అాంతరాా తీయ స్తాంస్తథలు 
మదదతు ఇచాుయ. 
(ఒక్కుకు పాయాంట్ క్ి 1  మారకు చొపపున ఏవ ైనా ర ాండు పాయాంటల కు 2 మారకులు. స్తరియ ైన ఏవ ైనా ఇతర 
పాయాంటల ను పరగిణనలోక్ి తీస్తుక్ోాండ)ి 

18. ఓటట హ్కుు పరా ముఖయతను తలెిపే ఏవ ైనా ర ాండు నినాదాలను రాయాండి. 
జవాబు:- 1. నోటట క్ోస్తాం ఓటట – పరజాసావమాయనిక్ి చేటట 
2. నిజాయతీగా వనస న ఓటట – నిజమెనై అభవృధ్వధ క్ి చోటట 
3. సేవచఛగా వనస న ఓటటల  – స్తవచుమెైన పాలనకు మెటటల  
(ఒక్కుకు నినాదానిక్ి 1  మారకు చొపపున ఏవ ైనా ర ాండు నినాదాలకు 2 మారకులు. స్తరియ ైన ఏవ ైనా ఇతర 
నినాదాలను పరగిణనలోక్ి తీస్తుక్ోాండ)ి 

19. క్ిరాందవ స్తమాచారానిి బార్ గార ఫ్ (చితు్  పటాం లో ) చూపాండ.ి 
“భారత రాజాయాంగాం 1951 – 60 దశాబదాంలో 7 సారకల , 1961 – 70 దశాబదాంలో 15 సారకల  స్తవరిాంచబడిాందవ." 

 
20. క్ిరాందవ దేశాలను తూరకు నుాండి పడమరకు అమారుాండ.ి 

అమెరకి్ా,     రష్ాయ,      బ్రరటన్,     జపాన్ 
జవాబు:- జపాన్,    రష్ాయ,      బ్రరటన్,      అమెరిక్ా  

SECTION – III 
Note:                        8 x 4 = 32 
 అనిి పరశ్ిలకు జవాబులు రాయాలి. 
 పరతి పరశ్ికు 4 మారకులు 
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21. దకకన్ పీఠభూమి సరిహదుద లను త్ెలప్ండ . 
జవాబు:-  1. స్ాత్ పరా ప్ర్వత్ాలు దకకన్ పీఠభూమికి ఉత్తర్ సరిహదుద గా ఉనాాయ. 

2. దక్ ణ సరిహదుద గా నీలగిరి ప్ర్వత్ాలు ఉనాాయ. 
3. త్ూర్ుప సరిహదుద గా త్ూర్ుప కనుమలు ఉనాాయ. 
4. ప్శ్చిమ సరిహదుద గా ప్శ్చిమ కనుమలు ఉనాాయ. 

22. వాత్ావర్ణము, శీత్ోష్ణసిిత్ ల బేధమేమి? 
జవాబు:  వాత్ావర్ణం, శీత్ోష్ణసిితి ల మధే త్యడాలు: 

వాతావరణాం శీతోష్ణస థతి 

ఏదెైనా ఒక పరా ంత్ంలో, ఏదెనైా ఒక సమయం లో 
అప్పడు ఉండయ ప్రిసిిత్ లను వాత్ావర్ణం అంటార్ు. 

ఒక విశ్ాల  పరా ంత్ంలో ఒక ముపెైప సంవత్సరాల పాటు 
కనబరిచయ వాత్ావర్ణ ప్రిసిిత్ లను ఆధార్ంగా 
చయసుకుని, ఆ పరా ంత్ంలో వాత్ావర్ణ ప్రిసిిత్ లు 
ఎటువంటి కరమానిా కనబర్ుస్ాత యో  అంచనా వేయడం 
జర్ుగుత్ ంది. ఈ విధంగా అంచనా వసేిన వాత్ావర్ణ 
ప్రిసిిత్ లను శీత్ోష్ణసిితి అంటార్ు. 

త్కుకవ సమయంలో వాత్ావర్ణ ప్రిసిిత్ లు 
మారకతూ ఉాంటాయ. ఉదాహర్ణకు ఉదయం బాగా 
వేడ గా ఉండవచుి. మరికోదిదసేప్టలిోనే వరి్ం 
ప్డవచుి. 

ఒక సంవత్సరానికి, ఇంకొక సంవత్సరానికి 
వాత్ావర్ణంలో కొదిద గా మార్ుపలు చోటుచయసుకునాా 
మొత్తం మీద శీత్ోష్ణసిితిలో ఏర్పడయ కరమాం మారదు. 
 

వాత్ావర్ణం ఆధార్ంగా సంవత్సరానిా కాలాలుగా 
విభజంచర్ు. 

శీత్ోష్ణసిితి ఆధార్ంగా సంవత్సరానిా కాలాలుగా 
విభజస్ాత ర్ు. 

వాత్ావర్ణం లో ముఖ్ేమ ైన అంశ్ాలు : ఉష్ణణ గరత్, 
వాత్ావర్ణ పడీనం, గాల్లవేగం, గాల్లలో త్యమ, 
వరి్పాత్ం 

శీత్ోష్ణసిితిలో ముఖ్ేమ ైన అంశ్ాలు : ఉష్ణణ గరత్, 
వరి్పాత్ం. 

(ఒక్కుకు తేడా క్ి 2  మారకులు చొపపున ఏవ ైనా ర ాండు తడేాలకు 4 మారకులు. స్తరియ ైన ఏవ ైనా ఇతర 
తేడాలను పరగిణనలోక్ి తీస్తుక్ోాండ)ి 

23. తీవర ఆరిథక మాాందయాం యొకు ఫలితాలను పరేొునాండ.ి 
జవాబు:- 1.  1929 – 1939 మధే కాలంలో ప్రప్ంచ వాేప్త ంగా గిరాకి ప్డ పణ వటం వలు  ధర్లు ప్డ పణ య 
ఆరిిక ప్రిసిితి కీ్ణ ంచంది. దీనేా తీవర ఆరిిక మాందేం అంటార్ు.                               
2. గిరాకీ త్గగటంత్ో ధర్లు ప్డ పణ యాయ. 
3. దీంత్ో నష్ాూ లు వచిన కరాాగారాలు మూత్ప్డాా య, అనేకమంది కారిాకులు ఉదయేగాలు కోలోపయార్ు. 
4. మరికొనిా కరాాగారాలకు లాభాలు బాగా త్గగడం వలన, కారిాకుల వేత్నాలను త్గిగంచాయ. 
5. ఉదయేగాలు కోలోపవడం వలు , వేత్నాలు త్గగడం వలన ప్రజల కొనుగోలు శకిత త్గిగంది. గిరాకీ మరింత్ త్గిగంది. 
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6. ఈ చకీరయ ప్రిణామాల వలు  పెదద  ఎత్ త న నిర్ుదయేగం, నిజమ ైన ఆదాయాలు త్గిగ ప్రప్ంచ వాేప్త ంగా 
స్ాధార్ణ ప్రజలు, ప్రభుత్ావలు కూడా ప్రభావిత్ం అయాేయ. 
(ఒక్కుకు పాయాంట్ క్ి 1  మారకు చొపపున ఏవ ైనా నాలుగు పాయాంటల కు 4 మారకులు. స్తరియ ైన ఏవ ైనా ఇతర 
పాయాంటల ను పరగిణనలోక్ి తీస్తుక్ోాండ)ి 

24. విధాన పక్షపాతాం (Policy Paralyses) అని దేనిని ప లుసా్ రక? వివరిాంచాండి. 
జవాబు:- . 1. కొనిా సందరాాలలో ఏ ఒకక పారటూ కూడా సగం కంటల ఎకుకవ స్ాి నాలు గ లుచుకోలేదు. అలాంటి 
సందరాాలలో ర ండు లేదా అంత్కంటల ఎకుకవ పారటూలు కల్లసి ప్రభుత్ావనిా ఏరాపటు చయయాల్లస ఉంటుంది. 
ఇటువంటి ప్రభుత్ావలను సంకీర్ణ ప్రభుత్ావలు అంటార్ు. 
2. దీనరి్ం అనేక పారటూల రాజకీయ సిదాద ంత్ాలను, కార్ేకరమాలను కలుప్ుకొని “కనీస ఒప్పందాలకు” రావలసి 
వచయిద.ి దాంత్ో ఏ ఒకక పారటూ త్న ప్ూరిత ప్ంథాను కొనస్ాగించటానికి వీలులేక కొంత్వర్కు త్గిగంచుకోవలసి 
వచయిద.ి  
3. చనా పారటూలు కూడా త్మ మదదత్  ఉప్సంహరించుకుంటల ప్రభుత్వం ప్డ పణ త్ ంది కాబటిూ  ఎకుకవ 
ప్రయోజనాలు రాబటుూ కోటానికి ప్రయతిాంచాయ. 
4. కొనిాస్ార్ుు  దీనివలు  విధాన ప్క్షపాత్ం కూడా సంభవించయది. అంటల ఏదయ ఒక భాగస్ావమి మదదత్  
ఉప్సంహరించుకుంటుందనా భయంత్ో తీవర మార్ుపలను త్చెయి  విధానాలను అమలు చయయటానికి సంకీర్ణ 
ప్రభుత్వం భయప్డయది. 
(ఒక్కుకు పాయాంట్ క్ి 1  మారకు చొపపున ఏవ ైనా నాలుగు పాయాంటల కు 4 మారకులు. స్తరియ ైన ఏవ ైనా ఇతర 
పాయాంటల ను పరగిణనలోక్ి తీస్తుక్ోాండ)ి 

25. సావతాంతరయాం అనాంతరాం తొలి 30 స్తాంవత్రాలలో భారతదేశ్ాం సాధవాంచిన విజయాలను తలెపాండి. 
జవాబు:- 1. స థ రమెనై పరజసావమయాం న లక్కలుబడిాందవ. 
2. భని పరయోజనాలు కలిగిన పారట్లతో పో టీతో కూడిన బహ్ుళపారట్ వయవస్తథ  కరమపేీ రూప ాందటాం అనిదవ 
నిజమెైన విజయాం గా పేరొునాలి. 
3.భారతదేశ్ాంలో కరమాం తపుకుాండా, భయాంలేని, సేవచాఛయుత వాతావరణాంలో ఎనిికలు జరగటమే క్ాకుాండా 
పరభుతావలు, నాయకులు మారకుక్ి లోనయాయరక. 
4. భారత రాజాయాంగాం పౌరహ్కుులను ఇవవటమే క్ాకుాండా వాటిని క్ాపాడటానిక్ి వయవసాథ గత నిరాిణాం కూడా 
రూప ాందవాంచిాంధవ. 
5. నాయయవయవస్తథ , ఎనిికల స్తాంఘాం, కాంటరర లర్ & ఆడిటర్ జనరల్ఫ వాంటి స్తవతాంతర వయవసాథ గత ఏరాుటల తో 
భారతదేశ్ాం చకుని స్తాంసాథ గత చటార నిి ఏరురిచిాందవ.  
6. పాలనాధవక్ారకలు నిష్ుక్షపాతాంగా వయవహ్రిాంచటాం కూడా గొపు విజయమనన చపెపుక్ోవాలి. 
7. సెైనిక దళాలపెై పౌర నియాంతరణను ఏరురచటాం మరొక ముఖయమెైన విష్యాం.  
8. ఐకయతను, దేశ్ స్తమగరతను క్ాపాడ,ి నిలపటాంలో కూడా భారతదేశ్ాం విజయవాంతాం అయయాందవ. 
9. ఆరిథక లక్షయయల విష్యాంలో పరణాళిక్ా స్తాంఘానిి న లక్కలుటాం, స్తమతుల పరా ాంతీయ అభవృధ్వధని లక్షయాంగా 
పెటట్ క్ోవటాం అని అాంశాలు చెపపుక్ోదగనివి. 
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10. స్తమాజాంలోని ఆరిథకాంగా, సామాజికాంగా వ నుకబడిన వరాా ల పటల  నిజమెనై శ్రధ్ధ  కనబరిచారక.  
11. ఆహారాం క్ోస్తాం ఇతరకలపెై ఆధారపడని స థతి నుాంచి క్ాలకరమాంలో ఆహార స్తవయాం స్తమృధ్వధని సాధవాంచిన స థతిక్ి 
దేశ్ాం చేరకకుాందవ. 
12. ఇదవ పరిశ్రమలకు చకుని పపనాదవగా నిలచిాందవ.  
 (ఒక్కుకు పాయాంట్ క్ి 1  మారకు చొపపున ఏవ నైా నాలుగు పాయాంటల కు 4 మారకులు. స్తరియ ైన ఏవ ైనా ఇతర 
పాయాంటల ను పరగిణనలోక్ి తీస్తుక్ోాండ)ి 

26. జాతీయోదయమాం లో స్తుభాష్ చాందర బో స్ పాతరను పరశ్ాంస ాంచాండి. 
జవాబు:- 1.స్తుభాష్ చాందర బో స్ గొపు దేశ్భకు్ డు. అాందుక్ే తన పరా ణాలను ఫణాంగా పెట్ి బ్రరటిష్ వారితో 
పో రాడడానిక్ి స ధ్ధపడాా డు. 
2. అతను గొపు దౌతయవనత్. అాందుక్ే బ్రరటిష్ వారతిో యుధ్ధాం చయేడానిక్ి జపాను స్తహాయాం ప ాందగలిగాడు. 
3. అతడు గొపు తెలివ ైన వయక్ి్. యుధ్ధాంలో జపాను వారిక్ి పటట్ బడా బ్రరటిష్ సెైనయాంలోని భారతీయ సెనైికులను 
భారత జాతీయ సెైనయాంలో చేరేటటటల  పేరరేప ాంచాడు. 
4. అతడు గొపు ధెైరయశాలి. అాందుక్ే బ్రరటిష్ వారి కళలల గప ు భారతెదేశ్ాం నుాండి తప ుాంచుక్కని జరినీక్,ి తరకవాత 
జపాన్ కు వ ళలగలిగాడు.  
(ఒక్కుకు పాయాంట్ క్ి 1  మారకు చొపపున ఏవ ైనా నాలుగు పాయాంటల కు 4 మారకులు. స్తరియ ైన ఏవ ైనా ఇతర 
పాయాంటల ను పరగిణనలోక్ి తీస్తుక్ోాండ)ి 

27. క్ిరాందవ స్తమాచారాం ఆధారాంగా మీ పరిశీలనలను తెలుాండి. 

 
1) 37 ఏళ్ు  త్రావత్ కూడా ఉపాధి కలపనలో వేవస్ాయ ర్ంగమే ప్రధానపాత్ర పణ షిసుత ంది.  
2) వేవస్ాయ ర్ంగం యొకక వాటా 74% నుంచ 53% కి త్గిగనా ఇంకా ఈ ర్ంగమే ఎకుకవమందికి ఉపాధి 
కల్లపసుత నాద.ి  
3) ప్రిశరమల ర్ంగం లో ఉపాధి ప ందుత్ నావార్ు 11% నుంచ 22% కి పెరిగార్ు. అంటల ర టిూంప్ు అయాేర్ు.  
4) ఉపాధి కలపనలో  సేవల ర్ంగం యొకక వాటా 15% నుంచ 25%కి పెరిగింది. అంటల  సుమార్ుగా ర టిూంప్ు 
అయంది. 
(ఒక్కుకు పాయాంట్ క్ి 1  మారకు చొపపున ఏవ ైనా నాలుగు పాయాంటల కు 4 మారకులు. స్తరియ ైన ఏవ ైనా ఇతర 
పాయాంటల ను పరగిణనలోక్ి తీస్తుక్ోాండ)ి 

28. క్ిరాందవ పటానిి పరిశీలిాంచి దవగువ పరశ్ిలకు జవాబులివవాండి. 
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 i) పీడనానిక్ీ, పవనాలకు మధ్య గల స్తాంబాంధానిి తెలపాండ ి
    జవాబు:- ప్వనాలు అధిక పీడన పరా ంత్ం నుండ  అలప పడీన పరా ంత్ానికి వీస్ాత య. 
ii) భార్త్దయశంలో వీచయ ర ండు ఋత్ ప్వనాలను త్ెలప్ండ . వీటిలో దయశప్ు అత్ేధిక స్ాంవత్సరిక వరి్పాత్ానికి      
    కార్ణమయయే ఋత్ ప్వనమేద?ి 
    జవాబు:- న ైర్ుతి ఋత్ ప్వనాలు, ఈశ్ానే ఋత్ ప్వనాలు (తిరోగమన ఋత్ ప్వనాలు) అనే ర ండు  
    ఋత్ ప్వనాలు భార్త్దయశంలో వీస్ాత య. వీటిలో న ైర్ుతి ఋత్ ప్వనాలవలన అత్ేధిక స్ాంవత్సరిక వరి్పాత్ం  
    కలుగుత్ ంది. 

SECTION – IV 

Note:                        5 x 8 = 40 
 అనిి పరశ్ిలకు జవాబులు రాయాలి. 
 పరతి పరశ్ికు 8 మారకులు 

29. “2013 జ్తీయ ఆహార్ భదరత్ా చటూం” గురించ వివరించండ . 
జవాబు:- 1) 2013 లో భార్త్ ప్రభుత్వం  (పార్ుమ ంట్) జ్తీయ ఆహార్భదరత్ చటాూ నిా చయసింద.ి 
2) ప్రజలకు ఉనా ఆహారానిా ప ందయ హకుకను చటూబదిత్ కల్లపంచంది. 
3) భార్త్దయశంలోని మూడ ంట ర ండు వంత్ ల జనాభా కు ఇది వరితసుత ంది. 
4) త్కుకవ ఆదాయం ఉనా కుటుంబాలలోని ప్రతి వేకితకీ న లకి సబిసడీ ధర్కు 5 కిలోల ఆహార్ధానాేలు అందుత్ాయ 

5) పెదవాళ్ళలోు  అత్ేంత్ పదేలకు న లకు 35 కిలోలు ఇవావల్ల. 
6) కొనిా సంవత్సరాలపాటు కేందరప్రభుత్వం బియేం, గోధుమ, చర్ుధానాేలు వర్సగా 3,2,1 ర్ూపాయలకు అందిసుత ంది 

7) ఈ చటూం ప్రకార్ం అవసర్మ ైత్య గరా మీణ పరా ంత్ాలోు  అత్ేధికంగా 75 శ్ాత్ానికి, ప్టూణ జనాభా లో 50 శ్ాత్ానికి  
     ప్రజ్ ప్ంపిణ ీవవసి నుండ  ఆహార్ ధానాేలను కొనుగోలు చయసే హకుక ఉంది. 
8) ప్రభుత్వం ఆహార్ ధానాేలను అందించయ ప్రిసిితిలో లేకపణ త్య ప్రజలు వాటిని కొనుకోకవటానికి నగదు ఇవావల్ల. 
9) ఈ చటూం ప్రకార్ం గరిాణీ సీత ీలకూ, పాల్లచయి త్లుు లకు, అంగన్ వాడీకి వచయి 1-6 సంవత్సరాల పిలులకు, బడ కి  
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     వచయి 6-14  సంవత్సరాల పిలు లకు మధాేహే భోజనం పటెాూ ల్ల. 
(ఒక్కుకు పాయాంట్ క్ి 1  మారకు చొపపున ఏవ ైనా ఎనిమిదవ పాయాంటల కు 4 మారకులు. స్తరియ ైన ఏవ ైనా ఇతర 
పాయాంటల ను పరగిణనలోక్ి తీస్తుక్ోాండ)ి 
                                                (లేదా) 
భారతదేశ్ాం పెై శీతోష్ణస థతి మారకుల పరభావానిి గురిాంచి వివరిాంచాండి. 
జవాబు:- 1. ప్రసుత త్ం “సగటు ఉష్ణణ గరత్లు” 20 సెంటీగేరడులు పరె్ుగుత్ నాాయ. ఇది చాలా త్కుకవలా 
అనిపించనా, వచయి శత్ాబదం ఆర్ంభం నాటికి దీని కార్ణంగా సముదర మటూం ఒక మీటర్ు పెర్ుగుత్ ంది. 
2. సముదర మటూం పెర్గడం వలు  సముదర తీర్ పరా ంత్ాలు ప్రభావిత్ం అవుత్ాయ. కోటాు ది మందిని ఇత్ర్ 
పరా ంత్ాలకు త్ర్ల్లంచాల్లస వసుత ంద.ి వీళ్ళళ త్మ జీవనోపాధిని కోలోపత్ార్ు. 
3. “ఐలా” త్ ఫాను కార్ణంగా 2009 లో “సుందర్ బన్” పరా ంత్ం అత్లాకుత్లం కావటంత్ో ప్ని వ త్ కుకంటట 
200 గరా మీణ కుటుంబాలు “కోల్ కత్ా” లోని “నోనడంగా” అనే పరా ంత్ానికి వలస వచాిర్ు.  
4. వరి్పాత్ం రటతిలో చాలా మార్ుపలు రావచుి. కొనిా పరా ంత్ాలలో వరి్పాత్ం చాలా ఎకుకవగా ఉంటల, కొనిా 
పరా ంత్ాలు వరాి భావానికి గురికావచుి. అంటల వర్దలు, కర్ువులు ఎకుకవ అయయే అవకాశం ఉంది. దీనివలు  
వేవస్ాయమూ, ప్రజల జీవనోపాధులు ప్రభావిత్మౌత్ాయ. 
5. హిమాలయాలలోని హిమప్ర్వత్ాలు వేగంగా కర్గటం వలు  చయప్ల ఆవాసపరా ంత్ం ప్రభావిత్మయే మంచ 
నీటి చయప్లు ప్టలూవాళ్ళ జీవనోపాధులు ప్రభావిత్మౌత్ాయ. 
6. వాత్ావర్ణ మార్ుప అనాది ప్రప్ంచస్ాి య లో జర్ుగుత్ ంది. కాబటిూ  దానివలు  మనమందర్ం 
ప్రభావిత్మౌత్ాం.    
7. పెద్ద  పెద్ద  పట్ట ణాలలో ఉన్న పర జలు వాయుకాలుష్యం వలల  ఊపిరితిత్తు ల వాయధులకు లోన్వుత్తన్ననరు. 

8. తీవర మైన్ వాతావరణ పరిసి్థత్తలు అంటే భూగోళం వేడెక్కడం వంటి పరిసి్థత్తలు ఏరపడతాయి. 

(ఒక్కుకు పాయాంట్ క్ి 1  మారకు చొపపున ఏవ ైనా ఎనిమిదవ పాయాంటల కు 4 మారకులు. స్తరియ ైన ఏవ ైనా ఇతర 
పాయాంటల ను పరగిణనలోక్ి తీస్తుక్ోాండ)ి 

30. “ఆరిధక మాాందయాం తరకవాత జరినీ పరిస థతిని హిటల ర్ తెలివిగా తనకు అనుకూలాంగా వాడుకునాిడు” – ఈ 
వాయఖయతో మీరక ఏక్ీభవిసా్ రా? మీ జవాబును స్తమరిహాంచుక్ోాండి. 
జ. 1. నేను ఈ వాయఖ్యతో ఏకీభవిస్తు ను. ఎందుక్ంటే  
1. తీవర మాందేం వలు  అనిాటి కంటల ఎకుకవగా జర్ానీ దయశం ఎకుకవగా ప్రభావత్మ ైంది.1932 నాటికి 
పారిశ్రా మిక ఉత్పతిత  1929 త్ో పణ ల్లసేత  40 శ్ాత్ానికి ప్డ పణ యంది. 
2.. కారిాకులు ఉపాధి కోలోపయార్ు లేదా వేత్నాలు త్గాగ య. నిర్ుదయేగుల సంఖ్ే 60 లక్షలకు చయరింది.  
3. కర నీస విలువ కోలోపవటంత్ో మధేత్ర్గతి ప్రజలు, ప్రత్యేకించ ఉదయేగసుత లు, పించను దార్ు ప దుప్ులు 
కరిగిపణ స్ాగాయ. 
4. వాేపారాలు దెబబతినడంత్ో చనా వాేపార్సుత లు, రిటలలు వర్తకులు, సవయం ఉపాధిలో ఉనావాళ్ళళ ఎనోా 
కష్ాూ లకు లోనయాేర్ు. పెదద  వాేపార్సుత లు సంక్ోభంలో ఉనాార్ు. వవస్ాయ ఉత్పత్ త ల ధర్లు ప్డ పణ వటం 
వలు  ర ైత్ాంగంలో అధిక భాగం ప్రభావిత్మయంది. 
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5.  రాజకీయ అసిత ర్త్వంత్ో ప్రభుత్వం, త్ర్ువాత్ ప్రభుత్ావలు కుప్పకూల్లపణయ సిి ర్మ ైన పాలన లేకుండా 
పణ యంది. 
6. పెై ప్రిసిిత్ లను  హిటు ర్ త్మకు అనుకూలంగా మలచుకునాాడు. అత్డు శకితవంత్మ ైన ఉప్నాేసకుడు. 
జర్ాన్ ప్రజలు దయశ్ానిా ప్ునరిారిాంచగలడని నమాార్ు. 
7. ఒక బలమ ైన దయశ్ానిా నిరిాస్ాత నని, వర్సయల్స ఒప్పందప్ు అనాేయానిా ర్దుద  చయస్ాత నని, జర్ానీ ప్రజల 
గౌర్వానిా తిరిగి నిలబెడత్ానని హిటు ర్ చెపాపడు.  
8. ప్ని కావాల్ల అనుకునా వాళ్ళకి ప్ని, యువత్కు బంగార్ు భవిష్ేత్ త  కల్లపస్ాత నని వాగాద నం చయస్ాడు. 
9. అనిా విదయశీ ప్రభావాలను త్ొలగిస్ాత నని, జర్ానీకి వేతిరేకంగా అనిా విదయశీ కుటరలను తిపిపకొడత్ానని హటిు ర్ 
చెప్పస్ాగాడు. 
10. కమూేనిజం, పెటుూ బడ దారట విధానం ర ండ ంటినీ యూదుల కుటరగా పేర్కంటట, ఆ ర ండ ంటినీ తిపిపకొటలూ  
బలమ ైన దయశ్ానిా నిరిాస్ాత నని హిటు ర్ చెప్పస్ాగాడు. 
11. తీవర మాందేం, పెటుూ బడ  దారట విధానంత్ో భయప్డ పణ యన మధేత్ర్గతికి హిటు ర్ మాటలు ఎంత్గానో 
నచాియ.  
(ఒక్కుకు పాయాంట్ క్ి 1  మారకు చొపపున ఏవ ైనా ఎనిమిదవ పాయాంటల కు 4 మారకులు. స్తరియ ైన ఏవ ైనా ఇతర 
పాయాంటల ను పరగిణనలోక్ి తీస్తుక్ోాండ)ి 

(లేదా) 
భారతదేశ్ాంలో బ్రరటిష్ వారక అనుస్తరిాంచిన “విభజిాంచి పాలిాంచు” విధానాం పెై వయఖానిాంచాండి. 
జవాబు:- . 1. ప్రజలు ఐకమత్ేంగా ఉండ  ఉదేమం చయసేత  దానిని అణ చవేయడం కష్ూమని బిరటిష్ వార్ు 
భావించార్ు. అందువలు  హిందువులు, ముసిుముల మధే విభేదాలు సృషిూంచ ఉదేమానిా బలహనీ ప్ర్చాలని 
భావించార్ు. 
2. అనేకమంది భార్తీయుల ప్రయోజనాలను కాంగ రస్ ప్టిూంచుకోవటం లేదని వాటిని కాపాడాల్లసన భాదేత్ 
త్మపెైన ఉనాదని బిరటన్ భావించయది. ఇది వివిధ వరాగ ల, కులాల, మత్ాల ప్రజల మధే విభేదాలకు దారి 
తీసింది.  
3. ప్రజలపెై కాంగ రస్ కు ఉనా ప్టుూ ను బలహీనప్ర్చడానికి బిరటిష్ ప్రభుత్వం “విభజంచ, పాల్లంచు” అనే 
సిదాి ంత్ానిా అమలు చయస్ార్ు.  
4. ఇందులో భాగంగా బిరటిష్ ప్రభుత్వం ముసిు ం లీగ్ ప్రణాళికలకు మదదత్  ఇచి, పణ ర త్సహించ కాంగ రస్ కి ఇచయి 
పరా ముఖ్ేత్ను త్గిగంచస్ాగింద.ి 
5. 1909 నుండ  ముసిు ం లకు ప్రత్యేక నియోజక వరాగ లను కూడా ఏరాపటు చయస్ార్ు.  
6. ఉదేమానిా బలహీన ప్ర్చడానికి బెంగాల్ ను 1905 లో త్ూర్ుప బెంగాల్, ప్శ్చిమ బెంగాల్ గా 
విభజంచంది. 
7. బిరటిష్ వార్ు ప్రజలు, రాజుల మధే; హిందువులు, ముసిు ంల మధే, వివిధ కులాల మధే, వివిధ 
సంస్ాి నాల మధే విభేదాలు సృషిూంచడానికి ప్రయతిాంచంది.  
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8. ఈ విధంగా హిందువులు, ముసిు ం ల మధే భేదాభిపరా యాలు సృషిూంచ ఉదేమానిా నీర్ుగార్ిడానికి 
ప్రయతిాంచార్ు.  
(ఒక్కుకు పాయాంట్ క్ి 1  మారకు చొపపున ఏవ ైనా ఎనిమిదవ పాయాంటల కు 4 మారకులు. స్తరియ ైన ఏవ ైనా ఇతర 
పాయాంటల ను పరగిణనలోక్ి తీస్తుక్ోాండ)ి 

31. క్ిరాంద ఇవవబడిన గార ఫ్ ను విశలలష ాంచాండ.ి 

 
1. పైె గార ఫు 1988 నుంచ 2011 వర్కూ ఇండ యా, పాకిస్ాత న్ దయశ్ాలు చయసిన సైెనిక ఖ్ర్ుి గురించ తె్ల్లయచయసుత ంది 
2. పెై గరా ఫు కి ఆధార్ం స్ాూ క్ హ ం అంత్రాా తీయ శ్ాంతి ప్రిశ్ోధన సంసి ప్రచుర్ణలు. 

     3. 1988 నుంచ 2011 వర్కూ భార్త్ దయశ సెైనిక ఖ్ర్ుి, పాకిస్ాత న్ సెైనిక ఖ్ర్ుి కంటల ఎకుకవగా ఉంద.ి    
        ఎందుకంటల జనాభా లోనూ, వ ైశ్ాలేం లోనూ భార్త్దయశం, పాకిస్ాత న్ కంటల పెదదది.  
     4. 2011 లోభార్త్దయశ సెైనిక ఖ్ర్ుి ర్ూపాయలలో పాకిస్ాత న్ కంటల ఎకుకవగా ఉనాప్పటికీ, జడ పి లో శ్ాత్ంగా  
         భార్త్ దయశ సెైనిక ఖ్ర్ుి, పాకిస్ాత న్ సెైనిక ఖ్ర్ుి ఇంచుమించు సమానంగా ఉనాాయ. 
     5. జడ పి లో శ్ాత్ంగా భార్త్ దయశ సెైనిక ఖ్ర్ుి 1988 లో సుమార్ు 3.5%, 2011 లో సుమార్ు 3%. అనగా  
         సెైనిక ఖ్ర్ుి సుమార్ుగా సిి ర్ంగా ఉందని చెప్పవచుి. 
     6. 1988 నుంచ జడ పి లో శ్ాత్ంగా పాకిస్ాత న్  సెైనిక ఖ్ర్ుి హెచుి త్గుగ లకు లోనవుత్ూ ఉంద.ి 1988 లో     
        సెైనిక ఖ్ర్ుి జడ పి లో సుమార్ు 6 శ్ాత్ం ఉండగా అద ి2011 నాటికి సుమార్ు 3 శ్ాత్ంకి త్గిగంది 
     7. జడ పి లో శ్ాత్ంగా భార్త్దయశ సెైనిక ఖ్ర్ుి, పాకిస్ాత న్ సెైనిక ఖ్ర్ుి కంటల 1988 నుంచ 2008 వర్కూ  

   త్కుకవగానే ఉంది. 2009 నుంచ ర ండు దయశ్ాల సెైనిక ఖ్ర్ుిలు జడ పి లో శ్ాత్ంగా ఇంచుమించు   
   సమానంగా ఉనాాయ. 
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8. ర ండుదయశ్ాల మధే సరిహదుద  వివాదం ఉనాందున ఒక దయశం మర్క దయశ్ానిా అనుమానిసూత  సెైనేం పెై 
ఎకుకవగా ఖ్ర్ుి చయసుత నాాయ. 

(లేదా) 
కిరంది సమాచార్ం ఆధార్ంగా దిగువ ప్రశాలకు జవాబుల్లవవండ .  

 
i) మొదటి ప్రప్ంచ యుధి్ం ఎప్ుపడు మొదలయంద?ి ఎప్ుపడు ముగిసింది? 
   జవాబు: మొదటి ప్రప్ంచ యుధి్ం 28 జూలెై 1914 న మొదలయంది. 1918 లో  ముగిసింది. 
ii) ర ండు ప్రప్ంచ యుధ్ాి ల త్రావత్ ఏర్పడ న శ్ాంతి సంసిల పరే్ును త్ెలప్ండ . 
   జవాబు:- మొదటి ప్రప్ంచ యుధి్ం త్రావత్ నానాజ్తి సమితి, ర ండవ ప్రప్ంచ యుధి్ం త్రావత్     
    ఐకేరాజేసమితి ఏర్పడాా య. 
iii) ర ండవ ప్రప్ంచ యుధి్మునకు త్క్షణ కార్ణం త్ెలప్ండ . 
    జవాబు:- 1914 జూన్ 28 న ఆసిూ రయా యువరాజ ైన  “ఆర్ి డూేక్ ఫరా ంజ్ ఫెరాినాండ్” ను ఒక సెరిబయన్ 
ఉనాాది హత్ే చయస్ాడు. దీంత్ో ఆసిూ రయా “సెరిబయా” పెై యుదిం ప్రకటించంది. “బిరటన్. ఫరా న్స, ర్ష్ాే కూటమి” 
లో సెరిబయా ఉండటం వలు  సెరిబయాకు మదదత్ గా ఆ దయశ్ాలు వచాియ. ఆసిూ రయా వ పై్ు  ఉనా జర్ానీ, ఇటలీ 
లు కూడా ఆసిూ రయాకు మదదత్ గా యుదింలో చయరాయ. ఈ విధంగా మొదటి ప్రప్ంచ యుదిం 1914 జూలెై 28 న 
మొదలెైంద.ి 
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Iv) బో లి్లిక్ విప్ు వం ఏ సంవత్సర్ంలో సంభవించంద?ి ఆ విప్ు వానికి నాయకత్వం వహించెదవర్ు? 
     జవాబు:- బో లి్లిక్ విప్ు వం 1917 వ సంవత్సర్ంలో సంభవించంది? ఆ విప్ు వానికి  వాు దిమిర్ లెనిన్  
     నాయకత్వం వహించాడు. 

32. ప్రసుత త్ భూగర్ా జల చటాూ లను ఎందుకు మారాిలో వివరించండ . 
జవాబు:- 1. అనేక రాష్ాూ ర లలో భూగర్ా జలాలకు సంబంధించన చటాూ లు కాలం చెల్లునవి, ప్రసుత త్ ప్రిసిిత్ లకు 
అనువ ైనవి కావు. భూగర్ా జలాల వినియోగం నామ మాత్రంగా ఉనా రోజులలో ఈ చటాూ లు 
ర్ూప ందించబడాా య. 
2. ప్రసుత త్ం భూగర్ా జలాలే ప్రజలకు ప్రధానమ ైన నీటి వనర్ుగా ఉనాాయ. అంటల  గృహ అవసరాలకు, 
వేవస్ాయానికి, పారిశ్రా మిక అవసరాలకూ భూగర్ా జలాలనే ఎకుకవగా  వాడుత్ నాార్ు.  
3. భూగర్ా జలాలకు సంబంధించన పాత్ చటాూ లలో ఉనా లోప్ం ఏమంటల భూమి హకుకకీ, భూగర్ా జలాలపెై 
హకుకకీ సంబంధం కలప్టం. భూమి పెై నుండ  భూగర్ా జలాలను త్ోడుకోవాల్ల కాబటిూ  ఈ నియమాలను 
ర్ూప ందించార్ు. భూమి కిందనుంచ తీసిన భూగర్ా జలాలపెై ఆ భూమి యజమానికి హకుక ఉందని 
భావించార్ు. దీని అరి్ం భూగర్ాజలాలపెై  భూమి ఉనా వాళ్ళకే హకుక ఉంటుంది. భూగర్ా జలాల నుండ  
ఎంత్ నీటిని త్ోడుకుంటార్నా దానిపెై ఎటువంటి ప్రిమితి విధంిచలేదు.  
4. నీర్ు ప్రవహించయ వనర్ు. ఒక యజమాని యొకక భూమి కింది భాగంలో భూగర్ా జలం ఎకుకవగా ఉంటల, 
అది ఇత్ర్ులకు చెందని భూమి కింది భాగాల నుంచ ప్రవహించ ఇకకడకు వచి ఉండవచుి. లేదా భూగర్ా 
జలం త్కుకవగా ఉంటల, అది ఇకకడ నుంచ ఇత్ర్ులకు చెందిన భూమి కింది భాగాలలోకి ప్రవహించ 
వ ళిళపణ య ఉండవచుి. అందుచయత్ భూమిపెైన యాజమానే సరిహదుద లు నిర్ణయంచనటుు గా, భూగర్ా 
జ్లానికి యాజమానే సరిహదుద లు నిర్ణయంచడం స్ాధేం కాదు.  
5. కాబటిూ  భూమి మీద హకుకకి, భూగర్ా జలాల మీద హకుకకి సంబంధం లేకుండా చయసే విధంగా ప్రసుత త్ 
భూగర్ా జల చటాూ లను మారాిల్ల. భూగర్ా జలానిా వాడుకోవడంలో కొనిా ప్రిమిత్ లు విధించాల్ల.  
(వివరించయ తీర్ును ఆధార్ంగా మార్ుకలు కేటాయంచండ ) 

(లేదా) 
భార్త్దయశంపెై ప్రప్ంచీకర్ణ ప్రభావానిా వివరించండ . 
జవాబు:- 1. బహుళ్జ్తి సంసిలు భార్త్దయశంలో త్మ పెటుూ బడులను పెంచాయ. ఈ సంసిలు సెల్ ఫణ నుు , 
వాహనాలు, ఎలకాూా నిక్స, శీత్ల పానీయాలు, ఫాస్ూ ఫుడ్స వంటి ప్రిశరమలలోనూ, ప్టూణ పరా ంత్ాలలో బాేంకింగ్ 
వంటి సేవలలోనూ ఎకుకవ పెటుూ బడులు పెటాూ య. 
2. ఈ ఉత్పత్ త ల వలు  సంప్నుాలకు మేలు జరిగింది. వీళ్ళళ ఎంచుకోటానికి ఇప్ుపడు ఎనోా వసుత వులు 
లభించాయ, అనేక ఉత్పత్ త లలో నాణేత్ పెరిగి, ధర్లు త్గాగ య. 
3. ఈ ఉత్పత్ త లకు సంబంధించన ప్రిశరమలలో, సేవలలో కొత్త  ఉదయేగాలు ఏర్పడాా య.  
4. ఈ ఉత్పత్ త లకు సంబంధించన ప్రిశరమలకు ముడ  సర్ుకులు అందించయ స్ాి నిక సంసిలు (కంపెనీలు) కూడా 
లాభప్డాా య. 
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5. బహుళ్జ్తి సంసిల వలు  భార్త్ దయశంలోని కంపెనీలలో పణ టీ పెరిగింది. ఈ పణ టీ వలు  అనేక అతి పెదద  
కంపెనీలు లాభప్డాా య. వాళ్ళళ కొత్త  స్ాంకేతిక విజ్ా నంలోనూ, ఉత్పతిత  ప్ధి్త్ లలోనూ పెటుూ బడులు పెటిూ  
ఉత్పతిత  ప్రమాణాలను పెంచార్ు.  
6. విదయశీ కంపెనీలత్ో (బహుళ్జ్తి సంసిలత్ో) కల్లసి ప్నిచయయటం దావరా కొనిా భార్త్దయశ కంపెనీలు 
లాభప్డాా య. 
7. ప్రప్ంచీకర్ణ వలు  కొనిా పెదద  భార్తీయ కంపెనీలు సవయంగా బహుళ్జ్తి సంసిలు గా ఎదిగాయ. టాటా 
మోటార్స (వాహనాలు), ఇనోోసిస్ (IT - Information Technology),  రాన్ బాకీస (మందులు), ఏషియన్ 
పెయంట్స (ర్ంగులు), సుందర్ం ఫాసేూనర్స (నటుూ లు, బో లుూ లు) వంటి భార్తీయ కంపెనీలు ఇప్ుపడు 
ప్రప్ంచవాేప్త ంగా లావాదయవీలు కకల్లగి ఉనాాయ. 
8. ప్రప్ంచీకర్ణ వలు  సేవలు, ప్రత్యేకించ IT త్ో కూడ న సేవలు అందించయ కంపెనీలకు కొత్త  అవకాశ్ాలు 
లభించాయ. డయటా ఎంటీర, జమాఖ్ర్ుి లెకకలు, ప్రిపాలనా సంబంధమ ైన ప్నులు, ఇంజనీరింగ్ మొదలెైనవి 
ఇప్ుపడు భార్త్దయశం వంటి దయశ్ాలలో చౌకగా చయస,ి అభివృధ్ిి  చెందిన దయశ్ాలకు ఎగుమతి చయసుత నాార్ు. 
9. అయత్య అనేక చనా ఉత్పతిత  దార్ులు (చనా కంపెనీలు) బహుళ్జ్తి సంసిలత్ో పణ టీప్డలేక 
నష్ూపణ యార్ు.  
10. బహుళ్జ్తి కంపెనీలకోసం ప్రభుత్వం కారిాకచటాూ లను సడల్లంచంద.ి  అందువలు  కారిాకులు 
నష్ూపణ యార్ు. వారి ఉపాధికి, హకుకలకు భంగం కల్లగింది. 
11. ప్రప్ంచీకర్ణ ప్రభావం ఉత్పతితదార్ులు, కారిాకులపెై ఒకే ర్కంగా లేదు. 
(ఒక్కుకు పాయాంట్ క్ి 1  మారకు చొపపున ఏవ ైనా ఎనిమిదవ పాయాంటల కు 4 మారకులు. స్తరియ ైన ఏవ ైనా ఇతర 
పాయాంటల ను పరగిణనలోక్ి తీస్తుక్ోాండ)ి 

33. A) క్ిరాందవవానిని భారతదేశ్ాం పటాంలో గురి్ాంచాండ ి
1. చెన ైి     2. హిమాలయ పరవతాలు    3. హిమాచల పరదేశ్     4. కనాయకుమారి 
                                              (లేదా) 
5. అాండమాన్ నిక్ోబార్ దీవపలు     6. గాంగానదవ     7.  థార్ ఎడారి      8. అన ైముడి శిఖరాం 
B) క్ిరాందవవానిని పరపాంచ పటాంలో గురి్ాంచాండ ి
1. పో రకుగల్ఫ         2. పస ఫ క్ మహాస్తముదరాం    3. పో లాండ్     4. ఇటలీ 

(లేదా) 
5. నూయయార్ు       6. ఈజిప్్       7. గటరస్       8. ననపాల్ఫ 
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GRADE 10 M 20 M 40M 50 M 80 M 100 

M

300 M 350 M 600 M

A1 10 18-20 36-40 46-50 73-80 91-
100

273-300 319-350 546-600

A2 9 16-17 32-35 41-45 65-72 81-90 243-272 284-318 486-545

B1 8 14-15 28-31 36-40 57-64 71-80 213-242 249-283 426-485

B2 7 12-13 24-27 31-35 49-56 61-70 183-212 214-248 366-425

C1 6 10-11 20-23 26-30 41-48 51-60 153-182 179-213 306- 365

C2 5 8-9 16-19 21-25 33-40 41-50 123-152 144-178 246-305

D1 4 7 14-15 18-20 28-32 35-40 105-122 123-143 210-245

D2 0.3 0-6 0-13 0-17 0-27 0-34 0-104 0-122 0-209

SOCIAL STUDIES 

GRADING TABLE

www.bestsocialteacher.com

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అత్యధిక మంది సంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యయయుల మధ్య విషయ సంబంధ్ చర్చ, 
పర్సపర్ సందేహ నివృత్త,ి పాఠ్యబోధ్న, మూల్యంకనం నందు తోడ్పపటు కోసం మన “బెస్్ట సోషల్
టీచర్ వాట్సాప్ గ్రూప్” ఏర్పర్చబడంది. ఇందు సంఘిక శాస్త్ర బోధ్కులందరూ {మీరు ప్రభుత్వ, 
ప్రైవేటు} ఏ పాఠ్శాలలో పనిచేస్తని్నా సభుయలుగా చేరుటకు అరుులే.  సభుయలందరూ విషయ సంబంధ్
చర్చను మాత్రమే గ్రూపులలో చేయవలసినదిగా మనవి. సంఘిక శాస్త్ర మిత్రులు ఎవరైన్న గ్రూపునందు
చేర్దలచుకుంటే వారి వివరాలు, పేరు, హోదా, పనిచేస్తినా పాఠ్శాల, మండలం, జిల్ా వివరాలను
అడిన్ వాట్సాప్ నంబరు 9492146689 కు చేర్దలచుకునా వారి వాట్సాప్ నుండ పంపవలెను.
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SOCIAL STUDIES 

DELETED SYLLABUS

BY AP SCERT 2021-22

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అత్యధిక మంది సంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యయయుల మధ్య విషయ సంబంధ్ చర్చ, 
పర్సపర్ సందేహ నివృత్తి, పాఠ్యబోధ్న, మూల్యంకనం నందు తోడ్పపటు కోసం మన
“బెస్ట్ సోషల్ టీచర్ వాట్సాప్ గ్రూప్” ఏర్పర్చబడంది. ఇందు సంఘిక శాస్త్ర బోధ్కులందరూ {మీరు ప్రభుత్వ, 
ప్రైవేటు} ఏ పాఠ్శాలలో పనిచేస్తిన్నా సభుయలుగా చేరుటకు అరుులే.  సభుయలందరూ విషయ సంబంధ్ చర్చను మాత్రమే
గ్రూపులలో చేయవలసినదిగా మనవి. మీ మిత్రులు ఎవరైన్న గ్రూపునందు చేర్దలచుకుంటే వారి వివరాలు, పేరు, హోదా, 
పనిచేస్తినా పాఠ్శాల, మండలం, జిల్ా వివరాలను అడిన్ వాట్సాప్ నంబరు 9492146689 కు చేర్దలచుకునా వారి
వాట్సాప్ నుండ పంపవలెను. అడిన్ నంబరు మీమొబైల్ లో సేవ్ చేస్తకోవలెను.
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