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సాంఘిక శాస్త్ర  ఉపాధ్యాయ మిత్రు లకు & విద్యార్ధు లకు సూచనలు 

2021-22 విద్యా సంవత్సరమునకు గాను 10వ త్రగతి విద్యార్ధులకు సంఘిక శాస్త్రమును భోదిస్తునన 
ఉపాధ్యాయులకు మా హృదయ పూరవక నమసారాలు మరియు 2022 మే లో జరగబోయే పబ్లకి్ పరీక్షలకు హజరయేా 
10వ త్రగతి విద్యారిుని విద్యార్ధులకు జిల్లి ఉమమడి పరీక్షా విభాగం మరియు విషయ నిపుణులు త్ర్ధపున శుభాశీస్తసలు. 

10వ త్రగతి అనేది పాఠశాలను వదిలి పెట్ట ేచివరి మెట్ట.ే పరీక్షను పోరాటంల్ల భావించే తొలి మెట్టే. ఇకాడే ఏ 
విద్యారిునీ విద్యారిుకైనా త్న మీద త్నకు నమమకం కలగాలి, పరీక్షకు చిర్ధ నవ్వవతో నిండైన ఆత్మ విశావసంతో సిదదం కావాలి. 
పరీక్షలోి ప్రశ్నలు ఎల్ల ఎదురైనా రాయగలమనే నమమకానిన విద్యార్ధులలో కలిగంచాలి. సృజనాత్మకముగా సమాధ్యనాలు 
వ్రాసేల్ల విద్యార్ధులకు త్రీీదును ఇవావలి. దీనికి గాను మనమంతా కొనిన నిరామణాత్మకమైన చరాలు చేపట్టలేిస ఉననది. 
అవి: 

1. ఆర్ధ విద్యా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా సంబంధిత్ భోదించాలిసన పాఠా విషయాల నుండి ప్రశ్నల నిధిని 
త్యార్ధ చేస్తకోవాలి.  

2. ఖచిిత్ముగా 100%, ఈ సంవత్సరం జరగబోయే పబ్లకి్ పరీక్షలలో సిలబస్ లో ఉంచబడిన పాఠ్ాంశాలపైనే 
ప్రశ్నలు వసుయి. సిలబస్ నుండి తొలగంచబడిన పాఠ్ాంశాల నుండి నిససందేహంగా ప్రశ్నలు రావని మనం 
గ్రహంచాలి. ఈ దిశ్గా విద్యార్ధులను సమాయత్ుపరచాలి.  

3. సిలబస్ లో తొలగంచబడిన పాఠ్ాంశాలను దిగువ పేర్కానడం జరిగంది. దీనిని గమనించి త్దనుగుణంగా 
విద్యార్ధులను సమాయత్ుం చేయాలి. 

4. పటనైపుణాాలు, సమాచార నైపుణాాలు, పట్టకేలు మొదలగు వాట్టని విద్యార్ధులచే ప్రతీ రోజు Practice చేయించి 
C,D గ్రేడు విద్యార్ధుల ఉతీురణత్కు, A,B గ్రేడు విద్యార్ధులకు 10/10 సధనకు కృషి చేయాలి.  

 
ముఖాంగా C,D గ్రేడు విద్యార్ధులు స్తలభంగా ఉతీుర్ధణలు అగుటకు ఖచిిత్ంగా దృషిేలో ఉంచుకోవలసిన 

అంశాలు… 

• సమాచార నైపుణాాలు మరియు పటనైపుణాాలను ఖచిిత్ంగా practice చేయించగలిగతే 30 
మార్ధాలను సధింపచేయవచుి. 

• 1 వ మరియు 13, 14 వ పాఠ్లపై  అధిక త్రీీదును ఇవావలి.  
• ఒక మార్ధా, రండు మార్ధాల ప్రశ్నలపై దృషిే కంద్రీకరించాలి. 
• ఈ మెటీరియల్ లో ఇచిిన చిత్రాలు, నినాద్యలు, ప్రముఖ వాకుులపై ప్రాక్టేస్ చేయాలి. 

5. 2022 “మే” నెలలో జరగబోయే పరీక్షలలో ఎకుావ్వగా పాఠాపుసుకంలో ఉండే ప్రశ్నలు వచేి అవకాశ్ం ఉంది. 
విద్యాప్రమాణాల భారత్వం ప్రకారం పరీక్షా పత్రం వ్వంట్టంది. ఎట్టే పరిసిితులలోనూ పాఠ్ాంశాల వారీ భారత్వం 
ఉండదు అనే విషయానిన గమనించి, విద్యార్ధులకు అవగాహన కలిపంచాలి. 
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6. పట గురిుంపుకు సంబంధించిన 33వ ప్రశ్నలో భారత్దేశ్ పటములో i నుండి iv గాని, v నుండి viii గాని 
పాయింట్సస ను గురిుంచాలి. అదేవిధంగా ప్రపంచ పటములో కూడా i నుండి iv గాని, v నుండి viii గాని 
పాయింట్సస ను గురిుంచాలి. పట గురిుంపు పెనిసల్ తో గాని, పెనున తో గాని గురిుంచవచుి.  

7. ముఖాంగా ఈ సంవత్సరం జరగబోయే పరీక్షలోి పేపర్-1, పేపర్-2 లు అనేవి ఉండవ్వ. మొత్ుం 100 మార్ధాలకు 
ఒకట్ట పేపర్ వ్వంట్టంది. 

8. పరీక్ష పత్రంలో ప్రశ్నల వివరాలు:  

ప్రశ్నల రకం సంఖా మార్ధాలు 
1 మార్ధా ప్రశ్నలు 12 12 

2 మార్ధాల ప్రశ్నలు 8 16 
4 మార్ధాల ప్రశ్నలు 8 32 
8 మార్ధాల ప్రశ్నలు 5 40 

మొత్ుం 33 100 
 

9. ఇంత్ వరకు మనం వాాసరూప సమాధ్యన ప్రశ్నలను 4 మార్ధాలను దృషిేలో పెట్టేకొని Study Material గాని 
నోట్సస గాని త్యార్ధ చేస్తకునానం.  స్తమార్ధగా ఇంత్ వరకు 4 మార్ధాల కొరకు ఇవవబడిన ప్రశ్నలే 8 
మార్ధాలకు ఇవవబడవచుి. కావ్వన ఉపాధ్యాయ మిత్రులంతా ఈ విషయానిన గ్రహంచి విద్యార్ధులంతా సంబంధిత్ 
ప్రశ్నలకు విపులముగా సమాధ్యనాలు వ్రాసేటట్టి స్తమార్ధగా 8 వాకాాలు గాని అంత్కు మించి గాని వ్రాసేటట్టి 
విద్యార్ధులకు త్రీీదునివావలి. 

10. SCERT వారిచే గాని, DCEB వారిచే గాని పంపిణీ చేయబడిన మాదిరి ప్రశాన పత్రాలు కవలం ఒక అవగాహనకు 
మాత్రమే ఇవవబడాాయి. 

11.   ప్రశ్నల సవభావం అరుం చేస్తకొనుటకు మరియు మాదిరి నమూనా ప్రశ్నలను సంత్గా 
త్యార్ధచేస్తకొనుటకు ఈ మాదిరి ప్రశాన పత్రాలు ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తునానం. 

12. 2022 మారిి 1  నుండి 2022 ఏప్రిల్ 30 వరకు 60 రోజుల కారాాచరణ ప్రణాళికను  రూపందించార్ధ. దీని 
కొరకు మన సంఘిక శాస్త్రంలో గల పాఠ్లను మూడు భాగాలుగా విభజించి, వానిపై ప్రస్తుత్ మోడల్ కు 
అనుగుణంగా మూడు పరీక్షలను నిరవహంచనునానర్ధ. ఈ దిశ్గా మనం విద్యార్ధులను త్యార్ధచేయవలసి 
వ్వంది.  

పరీక్ష పాఠ్లు పరీక్షా తేది 
1 1,2,   మరియు     13,14  
2 3, 4,5   మరియు    16, 17  
3 6, 10, 11  మరియు    18, 19, 20  
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2021-22 విద్యా స్త్ాంవత్సరానికి గాను  

తొలగాంచబడిన పాఠ్ాాంశాలు 

 

7.  People and Settlement  

 ( పర జలు- నివాస్త్పార ాంత్రలు) 

8.    People and Migration 

 ( పర జలు- వలస్త్లు) 

9.    Rampur: A Village Economy 

 ( రాాంపురాం: గార మ్ ఆరిు క వావస్త్థ ) 

12.   Sustainable Development with Equity 

 ( స్త్మానత్ – సుస్థథ ర అభివృదిు ) 

15.   National Liberation Movements in colonies 

 ( వలస్త్ పాలిత్ పార ాంత్రలలో జాతి విముకిు  ఉదామాలు) 

21.   Social Movements in Our Times 

 ( స్త్మ్కాలీన సమాజిక ఉదామాలు) 

22.   Citizens and the Government 

 ( పౌర్ధలు, పర భుత్రాలు) 
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సంగ్రహణాత్మక మదింపు: మే 2022 

సంఘిక శాస్త్రం పేపర్ – I & II (తెలుగు మీడియం) 

మాదిరి ప్రశాన పత్రం & సమాధ్యనాలు  released by AP-SCERT 
త్రగతి:10                                    (గరిష ేమార్ధాలు:100 )                          సమయం: 3.15 గం. 

విద్యార్ధులకు సూచనలు : 
1. ప్రశ్నపత్రము చదువ్వకోవడానికి 15 నిముషాలు, జవాబులు రాయడానికి 3.00 గం. సమయం 
కట్టయించబడింది. 

2. అనిన ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలను సమాధ్యనపత్రాలలో రాయండి. 
3. ఈ ప్రశ్నపత్రంలో మొత్ుం 4 విభాగాలు (సెక్షన్ లు) ఉంట్టయి. 
4. అనిన ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు సపషేంగా రాయాలి. 
5. సెక్షన్-4 లో మాత్రమే అంత్రగత్ ఎంపిక ఉంట్టంది. 

 
సెక్షన్- I 

 

గమనిక: 1. అనిన ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయాలి. 
            2. ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మార్ధా        12 x 1 = 12 
 
1. భారత్దేశ్ం యొకా ఏదైనా రండు ప్రధ్యన భూ సవరూపాల పేరిను తెలపండి . 

జవాబు : 1 . హమాలయాలు 2. గంగా – సింధూ మైద్యనం 3 . దీవపకలప పీఠభూమి  4. తీరప్రాంత్ మైద్యనాలు  
5. ఎడారి ప్రాంత్ం  6. దీవ్వలు 

(ఒకొాకా భూసవరూపా నికి ½ మార్ధా చొపుపన ఏవైనా రండు భూసవరూపాలకు  1 మార్ధా)  
2. త్పుపగా జత్పరచబడిన ద్యనిని గురిుంచండి. 

• ప్రాథమిక రంగము – గనులు  
• దివతీయ రంగము – మత్సయ పరిశ్రమ  
• త్ృతీయ రంగము  – బ్ాంకులు  

       జవాబు : దివతీయ రంగము – మత్సయ పరిశ్రమ  
3. మొదట్ట జత్లోని అంశాల మధాగల సంబంధం ఆధ్యరంగా రండవ జత్లోని ఖాళీని పూరించండి. 

భారత్దేశ్పు ఉత్ుర భాగము   :సమశీతోషణ మండలం      : :భారత్దేశ్పు దక్షిణ భాగము  : _____________ 
జవాబు :ఉషణ మండలము 

4. సింధూనది యొకా ఏవైనా రండు ఉపనదుల పేరిను తెలపండి . 
జవాబు : జీలం  ,చీన ా బ్  ,రావి ,బ్లయాస్ ,సటి జ్ 

(ఒకొాకా ఉపనదికి ½ మార్ధా చొపుపన ఏవైనా రండు ఉపనదులకు  1 మార్ధా)  
5. 2011 జనాభా లెకాలననుసరించి క్రంది వానిని జత్పరచండి.  

           రాష్ట్రము                           జనసంద్రత్ 
     i) బీహార్                )     ( a)  308  

21T & 22T 
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    ii) అర్ధణాచల్ ప్రదేశ్            )     (b)  1106  
   iii) ఆంధ్రప్రదేశ్                     )     ( c)  17  
జవాబు : i – b ;    ii – c ;   iii – a 

6. పాఠశాలలో మధ్యాహన బోజన పథకం మొదట్టగా ప్రారంభంపబడిన రాష్ట్రము ______________ 
జవాబు : త్మిళనాడు  

7. I.L.O. ను విసురించండి . 
జవాబు :అంత్రాాతీయ కారిమక సంఘం 

8. యు  .యస్ .యస్ .ఆర్ .అనుభవంతో సూీరిు పందిన ఇదదర్ధ భారతీయ నాయకుల పేరిను తెలపండి .  
జవాబు : యం  .యన్ .రాయ్ , ఠ్గూర్, నెహ్రూ 

(ఒకొాకా నాయకునికి ½ మార్ధా చొపుపన ఎవరైనా ఇదదర్ధ నాయకులకు 1 మార్ధా)  
9. క్రందివానిలో గాంధీజీతో సంబంధం లేనిది 

• శాంతిని కోర్ధతూ అడాల్ీ హటిర్ కి లేఖ రాయడం 
• కివట్స ఇండియా ఉదామానిన ప్రారంభంచడం  
• సవత్ంత్ర భారత్దేశ్ం యొకా తొలి గణత్ంత్ర దినం నాడు నిరాహార దీక్షలో గడుపుట  

       జవాబు  :సవత్ంత్ర భారత్దేశ్ం యొకా తొలి గణత్ంత్ర దినం నాడు నిరాహార దీక్షలో గడుపుట  
10. హందీ వాతిరేక ఉదామానిన ఏ పారీే, ఏ రాష్ట్రంలో మొదలు పెట్టేంది? 

జవాబు : హందీ వాతిరేక ఉదామానిన ద్రవిడ మునేనట్ర కజగం పారీే, త్మిళనాడు రాష్ట్రంలో మొదలు పెట్టేంది. 
11. క్రంది సమాచారం ఆధ్యరంగా దిగువ ప్రశ్నకు జవాబునివవండి. 

బ్రిట్టష్ రాజు భారత్దేశ్ అధాక్షుడు 
-  వారసత్వంగా వసుర్ధ 
- నిరిదషే పదవీకాలం లేదు  

- ఎనినకల ద్యవరా వసుర్ధ  
- 5 సంవత్సరాల పదవీకాలం 

ప్రశ్న  :భారత్దేశానిన “గణత్ంత్రం ”గా ఎందుకు పిలుసుర్ధ ?  
జవాబు :భారత్దేశ్ అధాక్ష పదవి వారసత్వం కాదు  .ప్రజలు పరోక్ష ఎనినక ద్యవరా అధాక్షుడిని 5 సంవత్సరాల పదవీకాల్లనికి  
ఎనునకుంట్టర్ధ.  

12. రషాాదేశ్ం విసురించి ఉనన రండు ఖండాల పేరిను తెలపండి. 
జవాబు : యూరప్, ఆసియా . 

సెక్షన్- II 
గమనిక: 1. అనిన ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయాలి. 
             2. ప్రతి ప్రశ్నకు 2 మార్ధాలు        8 x 2 = 16 
 

13. ఉపరిత్ల వాయుప్రవాహం శీతోషణసిితిని ఏవిధంగా ప్రభావిత్ం చేస్తుంది? 

జవాబు1 :. ఉపరిత్ల వాయుప్రవాహాలను జెట్స ప్రవాహాలు అంట్టర్ధ .250 ఉత్ుర అక్షాంశ్ం వదద తూర్ధప జెట్స ప్రవాహం ఏరపడుతుంది . 

2. ఇట్టవంట్ట జెట్స ప్రవాహం వల ిచుటే్ట ఉనన ఉష్ణణగ్రత్ చలిబడుతుంది  .తూర్ధప జెట్స స్ట్రం  (ప్రవాహం )యొకా చలిబరిచే ప్రక్రయ వలి  

వరిిసఅకాడ ఉనన మేఘాలు ా తాయి . 

14. తుంగభద్ర నదీ జల్లలను పంచుకునే రాషారల పేరిను తెలపండి . 

జవాబు : కరానటక, తెలంగాణా, ఆంధ్రప్రదేశ్ 

15. భారత్దేశ్ంలో జనాభా విస్ఫీటనమునకు గల కారణాలను తెలపండి . 
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జవాబు : 1 . వైదా సౌకరాాలు అభవృధిు చందడం వలి మరణాల రేట్ట త్గగంది. 

2. బ్లా వివాహాల వలి జనాభా పెర్ధగుతుంది 

3. నిరక్షరాసాత్ వలన ప్రజలు కుట్టంబ నియంత్రణకు ఇషేపడటం లేదు. 

4. పేదరికం వలన త్లిిదండ్రులు ఎకుావ మంది పిలిలను కంట్ట సంపాదన పెర్ధగుతుందని భావిస్తునానర్ధ. 

(ఒకొాకా కారణానికి  1  మార్ధా చొపుపన ఏవైనా రండు కారణాలకు  2 మార్ధాలు .సరియైన ఏవైనా ఇత్ర కారణాలను  పరిగణనలోకి 

తీస్తకోండి) 

16. “యుధుంలో గెలిచిన దేశాలు కూడా దెబబతింట్టయి ”– వాాఖాానించండి.  

జవాబు : 1 . యుధుంలో గెలిచిన దేశాల సైనికులలో కొంత్మందైనా  చనిపోతార్ధ . 

2. గెలిచిన దేశాలు యుధుం కోసం చాల్ల ఖర్ధి పెటేవలసి వస్తుంది. 

3. యుధు సమయంలో గెలిచిన దేశాలలోని అనేక కరామగారాలు, గనులు దెబబతినవచుి. 

4. యుధ్యురంగానికి ఆహారానిన త్రలించడం వలన దేశ్ంలో ఆహారకొరత్ ఏరపడవచుి . 

(ఒకొాకా పాయింట్స కి  1  మార్ధా చొపుపన ఏవైనా రండు పాయింటికు  2 మార్ధాలు .న ఏవైనా ఇత్ర పాయింటిను పరిగణనలోకిసరియై 

తీస్తకోండి)  

17. 1991 ప్రాంత్ంలో భారత్ ప్రభుత్వం విదే శీ వాాపారము, పెటే్టబడులపై గల పరిమితులను ఎందుకు తొలగంచింది? 

జవాబు : 1 . భారతీయ ఉత్పతిుద్యర్ధలు ప్రపంచవాాపు ఉత్పతిుద్యర్ధలతో పోటీ పడాలిసన సమయం వచిిందని ప్రభుత్వం నిరణయించింది . 

2. పోటీ ఫలిత్ంగా దేశ్ంలోని ఉత్పతిుద్యర్ధలు త్మ నాణాత్ను మెర్ధగుపరచుకోవలసి ఉంట్టంది కాబట్టే వాట్ట పనితీర్ధ మెర్ధగు 

అవ్వతుందని భావించార్ధ. 

3. విదేశీ వాాపారము, పెటే్టబడులపై గల పరిమితులను తొలగంచడానికి బలమైన అంత్రాాతీయ సంసిలు మదదతు ఇచాియి. 

(ఒకొాకా పాయింట్స కి  1  మార్ధా చొపుపన ఏవైనా రండు పాయింటికు  2 మార్ధాలు .సరియైన ఏవైనా ఇత్ర పాయింటిను పరిగ ణనలోకి 

తీస్తకోండి) 

18. ఓట్ట హకుా ప్రాముఖాత్ను తెలిపే ఏవైనా రండు నినాద్యలను రాయండి . 

జవాబు : 1 . నోట్ట కోసం ఓట్ట – ప్రజాసవమాానికి చేట్ట  

2. నిజాయితీగా వేసిన ఓట్ట – నిజమైన అభవృధిుకి చోట్ట  

3. సేవచఛగా వేసిన ఓటి్ట – సవచిమైన పాలనకు మెటి్ట  

(ఒకొాకా నినాద్యనికి  1  మార్ధా చొపుపన ఏవైనా రండు నినాద్యలకు 2 మార్ధాలు .సరియైన ఏవైనా ఇత్ర నినాద్యలను పరిగణనలోకి 

తీస్తకోండి)  
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19. క్రంది సమాచారానిన బ్ర్ గ్రాఫ్ (చితుు పటం లో  )చూపండి.  

“భారత్ రాజాాంగం 1951 – 60 దశాబదంలో 7 సర్ధి ,  1961 – 70 దశాబదంలో 15 సవరించబడిందిసర్ధి ".  

 
20. క్రంది దేశాలను తూర్ధప నుండి పడమరకు అమరిండి. 

అమెరికా,     రషాా,      బ్రిటన్,     జపాన్ 

జవాబు : జపాన్,    రషాా,      బ్రిటన్,      అమెరికా  

సెక్షన్- III 
గమనిక: 1. అనిన ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయాలి. 
          2. ప్రతి ప్రశ్నకు 4 మార్ధాలు        8 x 4 = 32 
 

21. దకాన్ పీఠభూమి సరిహదుదలను తెలపండి . 

జవాబు :  1 . సతుపరా పరవతాలు దకాన్ పీఠభూమికి ఉత్ుర సరిహదుదగా ఉనానయి . 

2. దక్షిణ సరిహదుదగా నీలగరి పరవతాలు ఉనానయి . 

3. తూర్ధప సరిహదుదగా తూర్ధప కనుమలు ఉనానయి . 

4. పశిిమ సరిహదుదగా పశిిమ కనుమలు ఉనానయి . 

22. వాతావరణము, శీతోషణసిితుల బేధమేమి? 

జవాబు :  వాతావరణం  ,శీతోషణసిితి ల మధా తేడాలు :  
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వాతావరణం శీతోషణసితిి 

ఏదైనా ఒక ప్రాంత్ంలో, ఏదైనా ఒక సమయంలో 

అపపడు ఉండే పరిసిితులను వాతావరణం అంట్టర్ధ. 

ఒక విశాల  ప్రాంత్ంలో కనీసం ముపెపప సంవత్సరాల పాట్ట కనబరిచే 

వాతావరణ పరిసిితులను ఆధ్యరంగా చేస్తకుని, ఆ ప్రాంత్ంలో 

వాతావరణ పరిసిితులు ఎట్టవంట్ట క్రమానిన కనబర్ధసుయో  అంచనా 

వేయడం జర్ధగుతుంది. ఈ విధంగా అంచనా వేసిన వాతావరణ 

పరిసిితులను శీతోషణసిితి అంట్టర్ధ. 

త్కుావ సమయంలో వాతావరణ పరిసిితులు 

మార్ధతూ ఉంట్టయి. ఉద్యహరణకు ఉదయం బ్గా 

వేడిగా ఉండవచుి. మరికొదిదసేపట్టలోనే వరిం 

పడవచుి. 

ఒక సంవత్సరానికి, ఇంకొక సంవత్సరానికి వాతావరణంలో కొదిదగా 

మార్ధపలు చోట్టచేస్తకునాన మొత్ుం మీద శీతోషణసిితిలో ఏరపడే క్రమం 

మారదు. 

 

వాతావరణం ఆధ్యరంగా సంవత్సరానిన కాల్లలుగా 

విభజించర్ధ. 

శీతోషణసిితి ఆధ్యరంగా సంవత్సరానిన కాల్లలుగా విభజిసుర్ధ. 

వాతావరణం లో ముఖామైన అంశాలు : ఉష్ణణగ్రత్, 

వాతావరణ పీడనం, గాలివేగం, గాలిలో తేమ, 

వరిపాత్ం 

శీతోషణసిితిలో ముఖామైన అంశాలు : ఉష్ణణగ్రత్, వరిపాత్ం. 

(ఒకొాకా తేడా కి  2  మార్ధాలు చొపుపన ఏవైనా  రండు తేడాలకు 4 మార్ధాలు .సరియైన ఏవైనా ఇత్ర తేడాలను పరిగణనలోకి 

తీస్తకోండి)  

23. తీవ్ర ఆరిిక మాందాం యొకా ఫలితాలను పేర్కానండి . 

జవాబు : 1 .  1929 – 1939 క్షీణంచిందిమధా కాలంలో ప్రపంచ వాాపుంగా గరాకి పడిపోవటం వలి ధరలు పడిపోయి ఆరిుక పరిసిితి  .

దీనేన తీవ్ర ఆరిుక మాందాం అంట్టర్ధ                              .  

2. గరాక్ట త్గగటంతో ధరలు పడిపోయాయి . 

3. దీంతో నషాేలు వచిిన కరామగారాలు మూత్పడాాయి  ,అనేకమంది కారిమకులు ఉద్యాగాలు కోలోపయార్ధ.  

4. మరికొనిన కరామగారాలకు ల్లభాలు బ్గా త్గగడం వలన  ,రిమకుల వేత్నాలను త్గగంచాయికా .  

5. ఉద్యాగాలు కోలోపవడం వలి  ,వేత్నాలు త్గగడం వలన ప్రజల కొనుగోలు శ్కిు త్గగంది .గరాక్ట మరింత్ త్గగంది.  

6  .ఈ చక్రీయ పరిణామాల వలి  పెదద ఎతుున నిర్ధద్యాగం  ,నిజమైన ఆద్యయాలు త్గగ ప్రపంచ వాాపుంగా సధ్యరణ ప్రజలు ,ప్రభుతావలు  

కూడా ప్రభావిత్ం అయాాయి .  
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(ఒకొాకా పాయింట్స కి  1  మార్ధా చొపుపన ఏవైనా నాలుగు పాయింటికు  4 మార్ధాలు .సరియైన ఏవైనా ఇత్ర పాయింటనిు  

పరిగణనలోకి తీస్తకోండి)  

24. విధ్యన పక్షపాత్ం (Policy Paralysis) అని దేనిని పిలుసుర్ధ? వివరించండి . 

జవాబు . : 1 . కొనిన సందరాాలలో ఏ ఒకా పారేీ కూడా సగం కంట్ట ఎకుావ సినాలు గెలుచుకోలేదు  .అల్లంట్ట సందరాాలలో రండు లేద్య  

అంత్కంట్ట ఎకుావ పారేీలు కలిసి ప్రభుతావనిన ఏరాపట్ట చేయాలిస ఉంట్టంది .ఇట్టవంట్ట ప్రభుత్వ ా లను సంక్టరణ ప్రభుతావలు 

అంట్టర్ధ . 

2. దీనరిం అనేక పారేీల రాజక్టయ సిద్యదంతాలను, కారాక్రమాలను కలుపుకొని “కనీస ఒపపంద్యలకు ”రావలసి వచేిది .ద్యంతో ఏ ఒకా  

పారేీ త్న పూరిు పంథాను కొనసగంచట్టనికి వీలులేక కొంత్వరకు త్గగంచుకోవలసి వచేిది .  

3. చినన పారేీలు కూడా త్మ మదదతు ఉపసంహరించుకుంట్ట ప్రభుత్వం పడిపోతుంది కాబట్టే ఎకుావ ప్రయోజనాలు రాబటే్టకోట్టనికి 

ప్రయతినంచాయి . 

4. కొనినసర్ధి దీనివలి విధ్యన పక్షపాత్ం కూడా సంభవించేది  .అంట్ట ఏద్య ఒక భాగసవమి మదదతు ఉపసంహరించుకుంట్టందనన  

భయంతో తీవ్ర మార్ధపలను తెచేి విధ్యనాలను అమలు చేయట్టనికి సంక్టరణ ప్రభుత్వం భయపడేది . 

(ఒకొాకా పాయింట్స కి  1  చొపుపన ఏవైనా నాలుగు పాయింటికు మార్ధా  4 మార్ధాలు .సరియైన ఏవైనా ఇత్ర పాయింటనిు  

పరిగణనలోకి తీస్తకోండి)  

25. సవత్ంత్రాం అనంత్రం తొలి 30 సంవత్సరాలలో భారత్దేశ్ం సధించిన విజయాలను తెలపండి .  

జవాబు : 1 . సిిరమైన ప్రజసవమాం నెలకొలపబడింది . 

2. భనన ప్రయోజనాలు కలిగన పారేీలతో పోటీతో కూడిన బహుళపారేీ వావసి క్రమేపీ రూపందటం అననది నిజమైన విజయంగా 

పేర్కానాలి. 

3.భారత్దేశ్ంలో క్రమం త్పపకుండా, భయంలేని, సేవచాఛయుత్ వాతావరణంలో ఎనినకలు జరగటమే కాకుండా ప్రభుతావలు, 

నాయకులు మార్ధపకి లోనయాార్ధ . 

4. భారత్ రాజాాంగం పౌరహకుాలను ఇవవటమే కాకుండా వాట్టని కాపాడట్టనికి వావసిగత్ నిరామణం కూడా రూపందించింది. 

5. నాాయవావసి, ఎనినకల సంఘం, కంట్రోలర్ & ఆడిటర్ జనరల్ వంట్ట సవత్ంత్ర వావసిగత్ ఏరాపటితో భారత్దేశ్ం చకాని సంసిగత్ 

చట్రానిన ఏరపరిచింది . 

6. పాలనాధికార్ధలు నిషపక్షపాత్ంగా వావహరించటం కూడా గొపప విజయమనే చపుపకోవాలి . 

7. సైనిక దళాలపై పౌర నియంత్రణను ఏరపరచటం మర్కక ముఖామైన విషయం . 

8. ఐకాత్ను, దేశ్ సమగ్రత్ను కాపాడి, నిలపటంలో కూడా భారత్దేశ్ం విజయవంత్ం అయిాంది . 

9. ఆరిిక లక్షాాల విషయంలో ప్రణాళికా సంఘానిన నెలకొలపటం, సమతుల ప్రాంతీయ అభవృధిుని లక్షయంగా పెటే్టకోవటం అనన అంశాలు 

చపుపకోదగనవి . 
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10. సమాజంలోని ఆరిికంగా, సమాజికంగా వెనుకబడిన వరాగల పటి నిజమైన శ్రధు కనబరిచార్ధ . 

11. ఆహారం కోసం ఇత్ర్ధలపై ఆధ్యరపడిన సిితి నుంచి కాలక్రమంలో ఆహార సవయం సమృధిుని సధించిన సిితికి దేశ్ం చేర్ధకుంది. 

12. ఇది పరిశ్రమలకు చకాని పునాదిగా నిలచింది . 

 (ఒకొాకా పాయింట్స కి  1  మార్ధా చొపుపన ఏవైనా నాలుగు పాయింటికు  4 మార్ధాలు .సరియైన ఏవైనా ఇత్ర పాయింటిను  

పరిగణనలోకి తీస్తకోండి)  

26. జాతీయోదామంలో స్తభాష్ చంద్రబోస్ పాత్రను ప్రశ్ంసించండి . 

జవాబు : 1 .స్తభాష్ చంద్రబోస్ గొపప దేశ్భకుుడు  .అందుక త్న ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టే బ్రిట్టష్ వారితో పోరాడడానికి సిధుపడాాడు .  

2. అత్ను గొపప దౌత్ావేత్ు  .అందుక బ్రిట్టష్ వారితో యుధుం చేయడానికి జపాను సహాయం పందగలిగాడు.  

3. అత్డు గొపప తెలివైన వాకిు  .ట్టష్ సైనాంలోని భారతీయ సైనికులను భారత్ జాతీయ సైనాంలోయుధుంలో జపాను వారికి పటే్టబడా బ్రి  

చేరేటటి్ట ప్రేరేపించాడు .  

4. అత్డు గొపప ధైరాశాలి  .అందుక ా  బ్రిట్టష్ వారి కళ్లిగపిప భారత్దేశ్ం నుండి త్పిపంచుకొని జరమనీకి, త్ర్ధవాత్ జపాన్ కు 

వెళిగలిగాడు . 

(ఒకొాక ా క పాయింట్స కి 1  మార్ధా చొపుపన ఏవైనా నాలుగు పాయింటికు  4 మార్ధాలు .సరియైన ఏవైనా ఇత్ర పాయింటిను  

పరిగణనలోకి తీస్తకోండి)  

27. క్రంది సమాచారం ఆధ్యరంగా మీ పరిశీలనలను తెలపండి. 

 
1( 37 ఏళి త్రావత్ కూడా ఉపాధి కలపనలో వావసయ రంగమే ప్రధ్యనపాత్ర పోషిస్తుంది .  

2( వావసయ రంగం యొకా వాట్ట 74% నుంచి 53% కి త్గగనా ఇంకా ఈ రంగమే ఎకుావమందికి ఉపాధి కలిపస్తుననది . 

3  )పరిశ్రమల రంగం లో ఉపాధి పందుతుననవార్ధ 11% నుంచి 22% కి పెరిగార్ధ  .అంట్ట రట్టేంపు అయాార్ధ .  

4( ఉపాధి కలపనలో  సేవల రంగం యొకా వాట్ట 15% నుంచి 25%కి పెరిగంది  .అంట్ట  స్త మార్ధగా రట్టేంపు అయింది. 

(ఒకొాకా పాయింట్స కి  1  మార్ధా చొపుపన ఏవైనా నాలుగు పాయింటికు  4 మార్ధాలు .సరియైన ఏవైనా ఇత్ర పాయింటనిు  

పరిగణనలోకి తీస్తకోండి)  

28. క్రంది పట్టనిన పరిశీలించి దిగువ ప్రశ్నలకు జవాబులివవండి. 
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 i) పీడనానిక్ట, పవనాలకు మధా గల సంబంధ్యనిన తెలపండి? 

     జవాబు: పవనాలు అధిక పీడన ప్రాంత్ం నుండి అలప పీడన ప్రాంతానికి వీసుయి. 

ii) భారత్దేశ్ంలో వీచే రండు ఋతుపవనాలను తెలపండి  .వీట్టలో దేశ్పు అత్ాధిక సంవత్సరిక వరిపాతానికి       

     కారణమయేా ఋతుపవనమేది? 

     జవాబు : నైర్ధతి ఋతుపవనాలు, ఈశానా ఋతుపవనాలు (తిరోగమన ఋతుపవనాలు )అనే రండు  

     ఋతుపవనాలు భారత్దేశ్ంలో వీసుయి  .వీట్టలో నైర్ధతి ఋతుపవనాల వలన అత్ాధిక సంవత్సరిక వరిపాత్ం  

     కలుగుతుంది. 

సెక్షన్- IV 

గమనిక: 1. అనిన ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయాలి. 

      2. ప్రతీ ప్రశ్నకూ అంత్రగత్ ఎంపిక కలదు. వాట్ట నుండి ఒకట్ట ఎంపిక చేస్తకొని రాయవలెను. 

          3. ప్రతి ప్రశ్నకు 8 మార్ధాలు        5 x 8 = 40 

 

29. ఎ) “2013 జాతీయ ఆహార భద్రతా చటేం  ”గురించి వివరించండి .  

జవాబు : 1( 2013 లో భారత్ ప్రభుత్వం  (పారమిెంట్స )జాతీయ ఆహారభద్ రత్ చటే్టనిన చేసింది. 

2( ప్రజలకు ఉనన ఆహారానిన పందే హకుాను చటేబదుత్ కలిపంచింది. 

3( భారత్దేశ్ంలోని మూడింట రండు వంతుల జనాభాకు ఇది వరిుస్తుంది. 

4( త్కుావ ఆద్యయం ఉనన కుట్టంబ్లలోని ప్రతి వాకిుక్ట నెలకి సబ్లసడీ ధరకు 5 కిలోల ఆహారధ్యనాాలు అందుతాయి  

5( పేదవాళళలిో అత్ాంత్ పేదలకు నెలకు 35 కిలోలు ఇవావలి.  

6( కొనిన సంవత్సరాల పాట్ట కంద్రప్రభుత్వం బ్లయాం  ,గోధుమ ,చిర్ధధ్యనాాలు వరసగా 3 ,2, 1 రూపాయలకు అందిస్తుంది  

7( ఈ చటేం ప్రకారం అవసరమైతే గ్రామీణ ప్రాంతాలిో అత్ాధికంగా 75 శాతానికి ,పటేణ జనాభా లో 50 శాతానికి  
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     ప్రజా పంపిణీ వవసి నుండి ఆహార ధ్యనాాలను కొనుగోలు చేసే హకుా ఉంది . 

8( ప్రభుత్వం ఆహార ధ్యనాాలను అందించే పరిసిితిలో లేకపోతే ప్రజలు వాట్టని కొనుకోావట్టనికి నగదు ఇవావలి. 

9( ఈ చటేం ప్రకారం గరిాణీ స్త్రీలకూ  ,పాలిచేి త్లుిలకు ,అంగన్ వాడీకి వచేి 1 - 6 సంవత్సరాల పిలలికు ,బడికి  

     వచేి 6- 14  సంవత్సరాల పిలిలకు మధ్యాహన భోజనం పెటే్టలి. 

(ఒకొాకా పాయింట్స కి  1  మార్ధా చొపుపన ఏవైనా ఎనిమిది పాయింటకిు  4 మార్ధాలు .సరియైన ఏవైనా  ఇత్ర పాయింటనిు 

పరిగణనలోకి తీస్తకోండి) 

                                                (లేద్య)  

బ్ల) భారత్దేశ్ం పై శీతోషణసిితి మార్ధపల ప్రభావానిన గురించి వివరించండి . 

జవాబు1 :. ప్రస్తుత్ం  ”సగట్ట ఉష్ణణగ్రత్లు“20 సెంటీగ్రేడులు పెర్ధగుతునానయి  వచేి శ్తాబదం ,ఇది చాల్ల త్కుావల్ల అనిపించినా .

ఆరంభం నాట్టకి దీని కారణంగా సముద్ర మటేం ఒక మీటర్ధ పెర్ధగుతుంది.  

2. సముద్ర మటేం పెరగడం వలి సముద్ర తీర ప్రాంతాలు ప్రభావిత్ం అవ్వతాయి  .తాలకు త్రలించాలిసకోటి్టది మందిని ఇత్ర ప్రాం  

వస్తుంది.  వీళ్లళ త్మ జీవనోపాధిని కోలోపతార్ధ. 

3. “ఐల్ల ”తుఫాను కారణంగా  2009 లో  “స్తందర్ బన్ ”ప్రాంత్ం అత్ల్లకుత్లం కావటంతో పని వెతుకుాంట్ట  200 గ్రామీణ  

కుట్టంబ్లు “కోల్ కతా ”లోని  “నోనడంగా ”అనే ప్రాంతానికి వలస వచాిర్ధ .  

4. వరిపాత్ం రీతిలో చాల్ల మార్ధపలు రావచుి  .కొనిన ప్రాంతా లలో వరిపాత్ం చాల్ల ఎకుావగా ఉంట్ట  ,కొనిన ప్రాంతాలు వరాిభావానికి  

గురికావచుి .అంట్ట వరదలు ,కర్ధవ్వలు ఎకుావ అయేా అవకాశ్ం ఉంది .దీనివల ి వావసయమూ ,ప్రజల జీవనోపాధులు 

ప్రభావిత్మౌతాయి .  

5. హమాలయాలలోని హమపరవతాలు వేగంగా కరగటం వలి చేపల ఆవాసప్రాంత్ం ప్రభావిత్మయిా మంచి నీట్ట చేపలు పట్టేవాళళ 

జీవనోపాధులు ప్రభావిత్మౌతాయి. 

6. వాతావరణ మార్ధప అననది ప్రపంచసుయిలో జర్ధగుతుంది  .కాబట్టే ద్యనివలి మనమందరం ప్రభావిత్మౌతాం   .  

7. పెదద పెదద పటేణాలలో ఉనన ప్రజలు వాయుకాలుషాం వలి ఊపిరితితుుల వాాధులకు లోనవ్వతునానర్ధ. 

8. తీవ్రమైన వాతావరణ పరిసిితులు అంట్ట భూగోళం వేడెకాడం వంట్ట పరిసిితులు ఏరపడతాయి. 

(ఒకొాకా పాయింట్స కి  1  మార్ధా చొపుపన ఏవైనా ఎనిమిది పాయింటకిు  4 మార్ధాలు .సరియైన ఏవైనా ఇత్ర పాయింటనిు  

పరిగణనలోకి తీస్తకోండి)  

30. ఎ) “త్ర్ధవాత్ జరమనీ పరిసిితిని హటిర్ తెలివిగా త్ఆరిుక మాందాం నకు అనుకూలంగా వాడుకునానడు  ”– వాాఖాతో మీర్ధ ఈ  

ఏక్టభవిసురా? మీ జవాబును సమరిదంచుకోండి . 

జవాబు:  1 . నేను ఈ వాాఖాతో ఏక్టభవిసును  .ఎందుకంట్ట  
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1. తీవ్ర మాందాం వల ిఅనినట్ట కంట్ట ఎకుావగా జరమనీ దేశ్ం ఎకుావగా ప్రభావిత్మైంది .1932 నాట్టకి పారిశ్రామిక ఉత్పతిు 1929 తో 

పోలిసేు 40 శాతానికి పడిపోయింది .  

2.. కారిమకులు ఉపాధి కోలోపయార్ధ లేద్య వేత్నాలు త్గాగయి  .నిర్ధద్యాగుల సంఖా 60 లక్షలకు చేరింది .  

3. కరనీస విలువ కోలోపవటంతో మధాత్రగతి ప్రజలు  ,ప్ రతేాకించి ఉద్యాగస్తులు  ,చనుపిం ద్యరి పదుపులు కరిగపోసగాయి . 

4. వాాపారాలు దెబబతినడంతో చినన వాాపారస్తులు  ,రిట్టలు వరుకులు ,సవయం ఉపాధిలో ఉననవాళ్లళ ఎనోన కషాేలకు లోనయాార్ధ .పెదద  

వాా పారస్తులు సంక్షోభంలో ఉనానర్ధ  .వా వసయ ఉత్పతుుల ధరలు పడిపోవటం వలి రైతాంగంలో అధిక భాగం ప్రభావిత్మయింది . 

5.  రాజక్టయ అసిురత్వంతో ప్రభుత్వం  ,త్ర్ధవాత్ ప ా రభుతావలు కుపపకూలిపోయి సిిరమైన పాలన లేకుండా పోయింది . 

6. పై పరిసిితులను  హటిర్ త్మకు అనుకూలంగా మలచుకునానడు  .అత్డు శ్కిువంత్మైన ఉపనాాసకుడు .జరమన్ ప్రజలు దేశానిన 

పునరినరిమంచగలడని నమామర్ధ.  

7. ఒక బలమైన దేశానిన నిరిమసునని  ,వరసయిల్స ఒపపందపు అనాాయానిన రదుద చేసునని ,జరమనీ ప్రజల గౌరవానిన తిరిగ నిలబెడతానని  

హటిర్ చపాపడు .  

8. పని కావాలి అనుకునన వాళళకి పని  ,యువత్కు బంగార్ధ భవిషాతుు కలిపసునని వాగాదనం చేసడు.  

9. అనిన విదేశీ ప్రభావాలను తొలగసునని  ,జరమనీకి వాతిరేకంగా అనిన విదేశీ కుట్రలను తిపిపకొడతానని హటరి్ చపపసగాడు.  

10. కమూానిజం  ,పెటే్టబడిద్యరీ విధ్యనం రండింట్టనీ యూదుల కుట్రగా పేర్కాంట్ట ,ఆ రండింట్టనీ తిపిపకొట్టే బలమైన దేశానిన  

నిరిమసునని హటిర్ చపపసగాడు.  

11. తీవ్ర మాందాం  ,పెటే్టబడి ద్యరీ విధ్యనంతో భయపడిపోయిన మధాత్రగతికి హటిర్ మాటలు ఎంత్గానో నచాియి .  

(ఒకొాకా పాయింట్స కి  1  మార్ధా చొపుపన ఏవైనా ఎనిమిది పాయింటకిు  4 మార్ధాలు .సరియైన ఏవైనా ఇత్ర పాయింటనిు  

పరిగణనలోకి తీస్తకోండి)  

(లేద్య)  

బ్ల) భారత్దేశ్ంలో బ్రిట్టష్ వార్ధ అనుసరించిన “విభజించి పాలించు ”విధ్యనం పై వాాఖాానించండి. 

జవాబు  : . 1  .ప్రజలు ఐకమత్ాంగా ఉండి ఉదామం చేసేు ద్యనిని అణచివేయడం కషేమని బ్రిట్టష్ వార్ధ భావించార్ధ .అందువలి  

హందువ్వలు, ముసిిముల మధా విభేద్యలు సృషిేంచి ఉదామానిన బలహీన పరచాలని భావించార్ధ . 

2. అనేకమంది భారతీయుల ప్రయోజనాలను కాంగ్రెస్ పట్టేంచుకోవటం లేదని వాట్టని కాపాడాలిసన భాదాత్ త్మపైన ఉననదని బ్రిటన్ 

భావించేది  .ఇది వివిధ వరాగల , కుల్లల, మతాల ప్రజల మధా విభేద్యలకు ద్యరి తీసింది . 

3. ప్రజలపై కాంగ్రెస్ కు ఉనన పటే్టను బలహీన పరచడానికి బ్రిట్టష్ ప్రభుత్వం “వ ా భజించి  ,పాలించు ”అనే సిద్యుంతానిన అమలు  

చేసర్ధ .  

4. ఇందులో భాగంగా బ్రిట్టష్ ప్రభుత్వం ముసిిం లీగ్ ప్రణాళికలకు మదదతు ఇచిి  ,ప్రోత్సహంచి కాంగ్రెస్ కి ఇచేి ప్రాముఖాత్ను  

గందిత్గగంచస.  
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5. 1909 నుండి ముసిిం లకు ప్రతేాక నియోజక వరాగలను కూడా ఏరాపట్ట చేసర్ధ .  

6. ఉదామానిన బలహీన పరచడానికి బెంగాల్ ను 1905 లో తూర్ధప బెంగాల్ , పశిిమ బెంగాల్ గా విభజించింది. 

7. బ్రిట్టష్ వార్ధ ప్రజలు, రాజుల మధా; హందువ్వలు, ముసిింల మధా, వివిధ కుల్లల మధా, వివిధ సంసినాల మధా విభేద్యలు 

సృషిేంచడానికి ప్రయతినంచింది . 

8. ఈ విధంగా హందువ్వలు  ,ముసిిం ల మధా భేద్యభప్రాయాలు సృషిేంచి ఉదామానిన నీర్ధగారిడానికి ప్రయతినంచార్ధ . 

(ఒకొాకా పాయింట్స కి  1  మార్ధా చొపుపన ఏవైనా ఎనిమిది పాయింటకిు  4 మార్ధాలు .సరియైన ఏవైనా ఇత్ర పా యింటనిు 

పరిగణనలోకి తీస్తకోండి) 

31. ఎ) క్రంద ఇవవబడిన గ్రాఫ్ ను విశ్లిషించండి. 

 
1. పై గ్రాఫు 1988 నుంచి  2011 వరకూ ఇండియా ,తెలియచేస్తుందిపాకిసున్ దేశాలు చేసిన సైనిక ఖర్ధి గురించి  

2. పై గ్రాఫు కి ఆధ్యరం సేక్ హం అంత్రాాతీయ శాంతి పరిశోధన సంసి ప్రచురణలు . 

     3 . 1988 నుంచి 2011 వరకూ భారత్ దేశ్ సైనిక ఖర్ధి  ,పాకిసున్ సైనిక ఖర్ధి కంట్ట ఎకుావగా ఉంది   .  

        ఎందుకంట్ట జనాభా లోనూ  ,వైశాలాం లోనూ భారత్దేశ్ం ,పాకిసున్ కంట్ట పెదదది .  

     4 . 2011 లో భారత్దేశ్ సైనిక ఖర్ధి రూపాయలలో పాకిసున్ కంట్ట ఎకుావగా ఉననపపట్టక్ట, జిడిపి లో శాత్ంగా  

         భారత్ దేశ్ సైనిక ఖర్ధి, పాకిసున్ సైనిక ఖర్ధి ఇంచుమించు సమానంగా ఉనానయి . 

     5 . జిడిపి లో శాత్ంగా భారత్ దేశ్ సైనిక ఖర్ధి 8819 లో స్తమార్ధ 3 .5%,  2011 లో స్తమార్ధ 3 %. అనగా  
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         సైనిక ఖర్ధి స్తమార్ధగా సిిరంగా ఉందని చపపవచుి. 

     6 . 1988 నుంచి జిడిపి లో శాత్ంగా పాకిసున్  సైనిక ఖర్ధి హెచుి త్గుగలకు లోనవ్వతూ ఉంది . 1988 లో     

        సైనిక ఖర్ధి జిడిపి లో స్తమార్ధ 6 శాత్ం ఉండగా అది 2011 నాట్టకి స్తమార్ధ 3 శాత్ంకి త్గగంది  

     7 . జిడిపి లో శాత్ంగా భారత్దేశ్ సైనిక ఖర్ధి  ,పాకిసున్ సైనిక ఖర్ధి కం ట్ట 1988 నుంచి 2008 వరకూ  

   త్కుావగానే ఉంది .2009 నుంచి రండు దేశాల సైనిక ఖర్ధిలు జిడిపి లో శాత్ంగా ఇంచుమించు   

   సమానంగా ఉనానయి . 

8. రండుదేశాల మధా సరిహదుద వివాదం ఉననందున ఒక దేశ్ం మర్కక దేశానిన అనుమానిసూు సైనాం పై ఎకుావగా ఖర్ధి చేస్తునానయి. 

(లేద్య)  

బ్ల) క్రంది సమాచారం ఆధ్యరంగా దిగువ ప్రశ్నలకు జవాబులివవండి . 

 
i) మొదట్ట ప్రపంచ యుధుం ఎపుపడు మొదలయింది? ఎపుపడు ముగసింది? 

   జవాబు: మొదట్ట ప్రపంచ యుధుం 28 జూలై  1914 న మొదలయింది . 1918 లో  ముగసింది . 

ii) రండు ప్రపంచ యుధ్యుల త్రావత్ ఏరపడిన శాంతి సంసిల పేరిను తెలపండి . 

   జవాబు: మొదట్ట ప్రపంచ యుధుం త్రావత్ నానాజాతి సమితి, రండవ ప్రపంచ యుధుం త్రావత్     

    ఐకారాజాసమితి ఏరపడాాయి . 
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iii) రండవ ప్రపంచ యుధుమునకు త్క్షణ కారణం తెలపండి. 

    జవాబు: డాంజింగ్ రేవ్వను త్నకు సవధీనం చేయమని జరమనీ పోల్లండ్ ను ఒతిుడి చేసింది  .రాకరించడంతోదీనికి పోల్లండ్ ని  

జరమనీ పోల్లండ్ పై  1939 సెపెేంబర్ 1 న ద్యడి చేసింది .దీనితో రండవ ప్రపంచ యుదుం మొదలయింది.  

Iv) బోలిిిక్ విపివం ఏ సంవత్సరంలో సంభవించింది? ఆ విపివానికి నాయకత్వం వహంచినది ఎవర్ధ? 

     జవాబు : బోలిిిక్ విపివం 1917 సంభవించిందివ సంవత్సరంలో . ఆ విపివానికి  వాిదిమిర్ లెనిన్  

     నాయకత్వం వహంచాడు . 

32. ఎ) ప్రస్తుత్ భూగరా జల చటే్టలను ఎందుకు మారాిలో వివరించండి. 

జవాబు : 1 . అనేక రాషారలలో భూగరా జల్లలకు సంబంధించిన చటే్టలు కాలం చలిినవి  ,ప్రస్తుత్ పరిసిుతులకు అనువైనవి కావ్వ .భూగరా 

జల్లల వినియోగం నామ మాత్రంగా ఉనన రోజులలో ఈ చటే్టలు రూపందించబడాాయి .  

2. ప్రస్తుత్ం భూగరా జల్లలే ప్రజలకు ప్రధ్యనమైన నీట్ట వనర్ధగా ఉనానయి  .అంట్ట  గృహ అవసరాలకు ,వావసయానికి , పారిశ్రామిక 

అవసరాలకూ భూగరా జల్లలనే ఎకుావగా  వాడుతునానర్ధ . 

3. భూగరా జల్లలకు సంబంధించిన పాత్ చటే్టలలో ఉనన లోపం ఏమంట్ట భూమి హకుాక్ట  ,భూగరా జల్లలపై హకుాక్ట సంబంధం  

కలపటం .భూమి పై నుండి భూగరా జల్లలను తోడుకోవాలి కాబట్టే ఈ నియమాలను రూపందించార్ధ .భూమి కిందనుంచి  

త్ా సిన భూగరా జల్లలపై ఆ భూమి యజమానికి హకుా ఉందని భావించార్ధ  . వాళళక హకుాదీని అరుం భూగరాజల్లలపై  భూమి ఉనన  

ఉంట్టంది .భూగరా జల్లల నుండి ఎంత్ నీట్టని తోడుకుంట్టరనన ద్యనిపై ఎట్టవంట్ట పరిమితి విధించలేదు .  

4. నీర్ధ ప్రవహంచే వనర్ధ  .ఒక యజమాని యొకా భూమి కింది భాగంలో భూగ రా జలం ఎకుావగా ఉంట్ట  ,అది ఇత్ర్ధలకు చందిన  

డవచుిభూమి కింది భాగాల నుంచి ప్రవహంచి ఇకాడకు వచిి ఉం .లేద్య భూగరా జలం త్కుావగా ఉంట్ట ,అది ఇకాడ నుంచి ఇత్ర్ధలకు  

చందిన భూమి కింది భాగాలలోకి ప్రవహంచి వెళిళపోయి ఉండవచుి .యాజమానా సరిహదుదలు భూమిపైన అందుచేత్ 

నిరణయిాంచినటి్టగా  ,కి యాజమానా సరిహదుదలు నిరణయించడం సధాం కాదుల్లనిగరా జాభూ .  

5. కాబట్టే భూమి మీద హకుాకి  ,భూగరా జల్లల మీద హకుాకి సంబంధం లేకుండా చేసే విధంగా ప్రస్తుత్ భూగరా జల చటే్టలను  

మారాిలి .భూగరా జల్లనిన వాడుకోవడంలో కొనిన పరిమితులు విధించాలి .  

(వివరించా  తీర్ధను ఆధ్యరంగా మార్ధాలు కట్టయించండి) 

(లేద్య)  

బ్ల) భారత్దేశ్ంపై ప్రపంచీకరణ ప్రభావానిన వివరించండి . 

జవాబు : 1 . బహుళజాతి సంసిలు భారత్దేశ్ంలో త్మ పెటే్టబడులను పెంచాయి  .ఈ సంసిలు సెల్ ఫోనుి , వాహనాలు, ఎలకారనిక్స, 

శీత్ల పానీయాలు, ఫాసే్ ఫుడ్స వంట్ట పరిశ్రమలలోనూ, పటేణ ప్రాంతాలలో బ్ాంకింగ్ వంట్ట సేవలలోనూ ఎకుావ పెటే్టబడులు 

పెటే్టయి. 
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2. ఈ ఉత్పతుుల వలి సంపనునలకు మేలు జరిగంది  .వీళ్లళ ఎంచుకోట్టనికి ఇపుపడు ఎనోన వస్తువ్వలు లభంచాయి , అనేక ఉత్పతుులలో 

నాణాత్ పెరిగ, ధరలు త్గాగయి . 

3. ఈ ఉత్పతుులకు సంబంధించిన పరిశ్రమలలో, సేవలలో కొత్ు ఉద్యాగాలు ఏరపడాాయి . 

4. ఈ ఉత్పతుులకు సంబంధించిన పరిశ్రమలకు ముడి సర్ధకులు అందించే సినిక సంసిలు (కంపెనీలు )కూడా ల్లభపడాాయి.  

5. బహుళజాతి సంసిల వలి భారత్ దేశ్ంలోని కంపెనీలలో పోటీ పెరిగంది  .ల్లభపడాాయిఈ పోటీ వలి అనేక అతి పెదద కంపెనీలు  .

వాళ్లళ కొత్ు సంకతిక విజాానంలోనూ, ఉత్పతిు పధుతులలోనూ పెటే్టబడులు పెట్టే ఉత్పతిు ప్రమాణాలను పెంచార్ధ . 

6. విదేశీ కంపెనీలతో (బహుళజాతి సంసిలతో )కలిసి పనిచేయటం ద్యవరా కొనిన భారత్దేశ్ కంపెనీలు ల్లభపడాాయి.  

7. ప్రపంచీకరణ వలి కొనిన పెదద భారతీయ కంపెనీలు సవయంగా బహుళజాతి సంసిలు గా ఎదిగాయి  .ట్టట్ట మోట్టర్స  (వాహనాలు) , 

ఇనోీసిస్ (IT  - Information Technology),  రాన్ బ్క్టస (మందులు) , ఏషియన్ పెయింట్సస (రంగులు) , స్తందరం ఫాసేేనర్స (నటే్టలు , 

బోలుేలు  )వాదేవీలు కకలిగ ఉననవంట్ట భారతీయ కంపెనీలు ఇపుపడు ప్రపంచవాాపుంగా ల్ల ా యి . 

8. ప్రపంచీకరణ వలి సేవలు, ప్రతేాకించి IT తో కూడిన సేవలు అందించే కంపెనీలకు కొత్ు అవకాశాలు లభంచాయి  .డేట్ట ఎంట్రీ , 

జమాఖర్ధి లెకాలు, పరిపాలనా సంబంధమైన పనులు, ఇంజనీరింగ్ మొదలైనవి ఇపుపడు భారత్దేశ్ం వంట్ట దేశాలలో చౌకగా చేసి, 

అభవృధిు చందిన దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తునానర్ధ . 

9. అయితే అనేక చినన ఉత్పతిు ద్యర్ధలు (చినన కంపెనీలు )బహుళజాతి సంసిలతో పోటీపడలేక నషేపోయార్ధ .  

10. బహుళజాతి కంపెనీలకోసం ప్రభుత్వం కారిమకచటే్టలను సడలించింది   .అందువలి కారిమకులు నషేపోయార్ధ .వారి ఉపాధికి , 

హకుాలకు భంగం కలిగంది . 

11. ప్రపంచీకరణ ప్రభావం ఉత్పతిుద్యర్ధలు, కారిమకులపై ఒక రకంగా లేదు . 

(ఒకొాకా పాయింట్స కి  1  మార్ధా చొపుపన ఏవైనా ఎనిమిది పాయింటకిు  4 మార్ధాలు .సరియైన ఏవైనా ఇత్ర పాయింటనిు  

పరిగణనలోకి తీస్తకోండి)  

33. ఎ) క్రందివానిని భారత్దేశ్ం పటంలో గురిుంచండి 

1. చనెపన     2. హమాలయ పరవతాలు    3. హమాచల ప్రదేశ్     4. కనాాకుమారి 

                                              (లేద్య)  

5. అండమాన్ నికోబ్ర్ దీవ్వలు     6. గంగానది     7.  థార్ ఎడారి      8. అనైముడి శిఖరం 

బ్ల) క్రందివానిని ప్రపంచ పటంలో గురిుంచండి 

1. పోర్ధిగల్         2. పసిఫిక్ మహాసముద్రం    3. పోలండ్     4. ఇటలీ 

(లేద్య)  

5. నూాయార్ా       6. ఈజిప్ ే      7. గ్రీస్       8. నేపాల్ 
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పరీక్ష వార సేటప్పుడు దృషి్టలో ఉాంచుకోవలిసన అాంశాలు 

• ప్రశాన పత్రం కంట్ట ముందు జవాబు పత్రం ఇవవబడుతుంది. కావ్వన జవాబు పత్రం ఇచిిన వెంటనే అనిన పేజిలకు 
మారాిన్స గీస్తకొవాలి. ( మారాిన్స పెనిసల్ తో గీస్తకోవటం మంచిది) 

• ప్రశాన పత్రం ఇచిిన త్ర్ధవాత్ ప్రశానపత్రానిన క్షుణణంగా చదవిన త్ర్ధవాతే జవాబులు రాయట్టనికి సిదుపడాలి. 
• ప్రశ్న పత్రం చదవట్టనికి కట్టయించిన 15 ని. ప్రశాన పత్రం బ్గా చదవట్టనికి ఉపయోగంచుకోవాలి. 
• జవాబు పత్రంలో మొదట్టగా సెక్షన్-1 లోని ఒక మార్ధా ప్రశ్నల కొరకు 1 నుండి 12 నెంబర్ధి వర్ధస్తగా వేస్తకొని, 

సమాధ్యనాలు తెలిసిన వాట్టకి ముందుగా జవాబులు రాయటం మంచిది. 
• ఒక మార్ధా ప్రశ్నలలో ఒక ప్రశ్నకు రండు సర్ధ ిసమాధ్యనం రాసేు, ముందు రాసిన సమాధ్యనానిన పరిగణలోకి 

తీస్తకుంట్టరనే విషయానిన గమనించాలి. 
• మారాిన్ లోపల ప్రశ్నల నెంబర్ధి మాత్రమే రాయాలి. సమాధ్యనంలోని పాయింట్సస నెంబర్ధ ిమారాిన్ బయటరాయాలి.  
• ఒక మార్ధా ప్రశ్నకు 1 లేద్య 2 పద్యలలో, 2 మార్ధాల ప్రశ్నలకు 1 లేద్య 2  వాకాాలలో, 4 మార్ధాల ప్రశ్నలకు 2 

నుండి 4 వాకాాలలో, 8 మార్ధాల ప్రశ్నలకు 4 నుండి 8 వాకాాలలో సమాధ్యనాలు రాయాలి. 
• పట నైపుణాాలు, సమాచార నైపుణాాలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలకు జవాబులు రాసేటపుపడు త్గుజాగ్రత్ులు తీస్తకొని 

రాయాలి .ఇవి మంచి మార్ధాలను సధించి పెడతాయనే విషయానిన గుర్ధుంచుకోవాలి. 
• పట గురిుంపు విషయంలో త్పపనిసరిగా పాయింట్స పెట్టే, పేర్ధ రాసి గురిుంచాలి. 
• జవాబు పత్రంలో సెాచ్ పెనునలు వాడకపోవడం మంచిది.  
• జవాబులోని ముఖా పద్యలను పెనిసల్ తో అండర్ లైన్ చేస్తకోవటం మంచిది. దీని వలన మంచి మార్ధాలను 

పందవచుి.  
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లక్షాాత్మక ప్రశ్నలు (1 మార్ధా):  దిగువ ప్రశ్లకు ఒక పదంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. భారత్దేశానికి పూరిుగా దక్షిణాన గల అక్షాంశ్ం ఏది? జ) 8 డిగ్రీల 4 ని. ఉత్ుర అంక్షాంశ్ం 
2. లండన్ లో మధాహానం 12 గంటలు అయినపుడు, నూా ఢిలిీ లో సమయం ఎంత్ అవ్వతుంది?  జ)  స. 5.30 
3. మొదట జత్లోని అంశాల మధా సంబంధ్యనిన అనుసరించి, రండవ జత్ను పూరించండి. (భారత్దేశ్ ఉనికికి సంబంధించి) 

అక్షాంశాలు : ఉత్ుర అరుగోళం :: రేఖాంశాలు : ?  జ) తూర్ధప అరుగోళం 
4. మొదట జత్లోని అంశాల మధా సంబంధ్యనిన అనుసరించి, రండవ జత్ను పూరించండి 

IST : 82 ½  డిగ్రీల రేఖాంశ్ం :: GMT : ?  జ) 0 డిగ్రీల రేఖాంశ్ం 
5. దిగువ ప్రదేశాలలో ముందుగా సూరోాదయం అగు ప్రాంత్ం ? జ) కోల్ కతా 

భోపాల్, జైపూర్, కోల్ కతా, భువనేశ్వర్ 
6. కరాట రేఖ కు సంబంధించి భననముగా వ్వనన రాషారనిన గురిుంచండి. జ) ఉత్ుర ప్రదేశ్ 
  రాజసిన్, ఉత్ుర ప్రదేశ్, త్రిపుర, పశిిమ బెంగాల్ 
7. భారత్దేశ్ం తో అత్ాధిక భూసరిహదుద గల దేశ్ం?  జ) బంగాిదేశ్  
8. భారత్దేశ్ తూర్ధప, పశిిమ కొనల మధా దూరం ఎంత్? జ)  2933 కి.మీ 
9. IST, GMT  ల మధా కాల వాతాాసం ఎంత్?   b) +5.30 గం. 

a) -5.30 గం.  b) +5.30 గం.  c) -4.30 గం. d) +4.30 గం. 
10.  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు పూరిుగా పశిిమాన గల రేఖాంశ్ం ఏది? జ) 68 డిగ్రీల  7 ని. తూర్ధప రేఖాంశ్ం  
11. హమాలయాల మొత్ుం పడవ్వ ____  జ) 2400 కి.మీ 
12. మాక్ డొక్ డింపెప్ లోయ ఏ రాష్ట్రంలో కలదు?  జ) మేఘాలయ 
13. మొదట జత్లోని అంశాల మధా సంబంధ్యనిన అనుసరించి, రండవ జత్ను పూరించండి.   

ఎతెపున శిఖరాలు : హమాద్రి :: వేశ్వి విడిది సివరాలు: ?   జ) హమాచల్ 
14. మొదట జత్లోని అంశాల మధా సంబంధ్యనిన అనుసరించి, రండవ జత్ను పూరించండి. 

గులక రాళ్లళ :బ్బర్  :: చిత్ుడి ప్రాంత్ం : ?   జ) టెరాయి 
15. మొదట జత్లోని అంశాల మధా సంబంధ్యనిన అనుసరించి, రండవ జత్ను పూరించండి 
           మిషిమ కొండలు : అర్ధణాచల్ ప్రదేశ్   :: కాచర్: ?  జ) అససం 
16. భననమైన ద్యనిని గురిుండి.     జ) అంత్రేవది 
  అంత్రేవది, డూన్, బ్బర్, టెరాయి  
17. హమాలయాల  ఆవిరాావం ___ సంవత్సరాల క్రత్ం జరిగంది.  జ) 40 –50 మిలియని సంవత్సరాలు క్రత్ం 
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18. మహాభారత్ శ్రేణ ఏ దేశ్ంలో కలదు?   జ) నేపాల్ 
19. ముస్ఫసరి, నైనిట్టల్, రాణఖేట్స వేశ్వి విడిది సివరాలు ఏ రాష్ట్రంలో కలవ్వ?  జ) c) ఉత్ురాంచల్     

a) ఉత్ుర ప్రదేశ్  b) హమాచల్ ప్రదేశ్ c) ఉత్ురాంచల్    d) అర్ధణాచల్ ప్రదేశ్ 

20.  గంగా మైద్యనం గగగర్ నది నుండి ____ నది వరకు విసురించి వ్వంది.   జ) తీసి 
21. భారత్దేశ్ంలో అతి పడవైన కాలువ ____  జ) ఇంధిరా గాంధీ కాలువ 
22. దీవపకలప పీటభూమి దక్షిణపు అంచు ____   జ) కనాాకుమారి   
23. మొదట జత్లోని అంశాల మధా సంబంధ్యనిన అనుసరించి, రండవ జత్ను పూరించండి. 

లక్ష దీవ్వలు : ప్రవాళ బ్లతిుకలు   :: అండమాన్ నికోబర్ దీవ్వలు : ?  జ) అగనపరవత్ ఉదావం 
24. మొదట జత్లోని అంశాల మధా సంబంధ్యనిన అనుసరించి, రండవ జత్ను పూరించండి. 

కెనరా తీరం : కరాణటక  ::  కొంకణ్ తీరం : ?  జ) మహారాష్ట్ర, గోవా 
25. మొదట జత్లోని అంశాల మధా సంబంధ్యనిన అనుసరించి, రండవ జత్ను పూరించండి. 
          పులికట్స : ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ::  చిల్లా: ?   జ) ఒడిసస 
26. భననంగా వ్వననద్యనిని గురిుంచండి.    జ) మలబ్ర్ 
  ఉత్ాల్, సరాార్, మలబ్ర్, కోరమండల్  
27. థార్ ఎడారిలో ప్రవహస్తునన నది ___    జ) లూని 
28. దక్షిణ భారత్దేశ్ంలో ఎతెపున శిఖరం _____   జ) అనైముడి 
29. ఖనిజ సంపదకు పేర్ధగాంచిన పీఠభూమి ___   జ) d) చోటనాగపూర్ 

a) దకాన్   b) మాల్లవ c) బుందేల్ ఖాండ్  d) చోటనాగపూర్ 

30.  అరకన్ యోమా పరవతాలు ____ దేశ్ంలో కలవ్వ.  జ) మయనామర్ 

     అతి లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు  (2 మార్ధాలు) :  దిగువ ప్రశ్నలకు ఒక వాకాంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

31. “భారత్ దీవపకలపం” అనన పద్యనిన త్రచుగా ఎందుకు ఉపయోగసుం? 
32. ఇందిరా పాయింట్స ప్రతేాకత్ ఏమిట్ట? 
33. ల్లరేషియా అనగానేమి? 
34. IST ని విసురింపుము. 
35. GMT ని విసురింపుము. 
36. డూన్ అనగానేమి? ఉద్యహరణ లిముమ. 
37. అంత్రేవది అనగానేమి? 
38.  సింధు నది ఉపనదులను రాయండి. 
39. జీవ నది అనగానేమి? 
40. పూరావంచల్ అనగా ఏమిట్ట? దీని ప్రాంతీయ పేర్ధి రాయండి. 
41. దీవపకలప పీఠభూమిలోని భాగాలను రాయండి. 
42. భారదేశ్ంలోని దీవ్వల సముద్యయాలను రాయండి. 
43.  వరిచాఛయ ప్రాంత్ం అనగానేమి? 
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44. ప్రవాళ భతిుకలు అనగానేమి? 
45. పశిిమ కనుమలలోని వివిధ కొండలను రాయండి. 

    లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4 మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు రండు నుండి నాలుగు వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 
 

46. భారత్దేశ్ భూగరా నేపధ్యానిన వివరించండి? 
47. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఉనికిని గురిి రాయండి. 
48. ఆరిాట్టక్ వృత్ుంలో భారదేశ్ం ఉంట్ట, మన జీవిత్ంలో ఏ ఏ తేడాలు ఉంట్టయి? 
49. భారత్దేశ్ంలో ప్రధ్యన భౌగోళిక సవరూపాలను రాయండి. 
50. హమాలయాలలోని ప్రధ్యన శ్రేణులు వాట్ట ప్రాముఖాత్తో ఒక పట్టేకను త్యార్ధచేయండి. 
51. గంగా- సింధు మైద్యనంలో ప్రధ్యన విభాగాలను గురించి రాయండి. 
52. దీవపకలప పీఠభూమి సరిహదుదలను రాయండి. 
53. రాషారలు- వాట్ట తీరాలతో ఒక పట్టేకను త్యార్ధచేయండి. 
54. థార్ ఎడారి ఏ విధంగా ఏరపడింది? 

    వాాసరూప సమాధ్యన ప్రశ్నలు (8  మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు నాలుగు నుండి ఎనిమిది వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 
 

55. పశిిమాన ఉనన గుజరాత్ కంట్ట అర్ధణాచల్ ప్రదేశ్ లో సూరోాదయం రండు గంటలు ముందు అవ్వతుంది. కానీ 
గడియారాలనిన ఒక సమయం చూపిసుయి. ఎందుకని? 

56. గంగా- సింధు నది మైద్యనంలో జనసంద్రత్ ఎకుావ. కారణాలు తెలపండి. 
57. తూర్ధప, పశిిమ కనుమల మధా భేద్యలను, పోలికలను రాయండి. 
58. దీవపకలప పీఠభూమి భౌతిక నిరామణానిన వివరించండి? 
59. భారత్దేశ్ వావసయానిన హమాలయాలు ఏ రకంగా ప్రభావిత్ం చేస్తునానయి? 
60. దీవపకలప పీఠభూమిని, గంగా- సింధు మైద్యనంతో పోలిండి.  

 

 

 

 

 

లక్షాాత్మక ప్రశ్నలు (1 మార్ధా):  దిగువ ప్రశ్లకు ఒక పదంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. HDI ను విసురించుము.  (Human Development Index మానవ అభవృదిు సూచిక) 
2. IMR ను విసురించుము.  (Infant Mortality Rate శిశు మరణాల రేట్ట) 
3. PDS ను విసురించుము.  (Public Distribution System ప్రజా పంపిణీ వావస)ి 
4. భూమిలేని కారిమకుని అభవృదిు లక్షయం పని, మెర్ధగైన కూలీ అయితే గ్రామీణ రైతు అభవృదిు లక్షయం ఏది?  (పంటకు అధిక మదదతు) 
5. ఈ క్రంది వాట్టని కాల్లనుగత్ క్రమంలో పందుపర్ధచుము. 

ఆధునిక పారిశ్రామిక్టకరణ,  వేట , వావసయం  (వేట, వావసయం, ఆధునిక పారిశ్రామిక్టకరణ) 
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6. దేశాల అభవృదిుని కొలుచుటకు ప్రపంచ బ్ాంకు ఉపయోగంచిన ప్రామాణకం ఏది?  

i. (త్లసరి ఆద్యయం) 
7. ఏదైనా ఒక ప్రజా సౌకరాానిన తెలుపుము.  (ఆస్తపత్రులు/పాఠశాలలు/రోడు/ిపార్ధాలు) 
8. కూడంకుళం అణు విదుాత్ కంద్రం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది?  (త్మిళనాడు) 
9. భననమైన ద్యనిని గురిుంచుము. 

             త్లసరి ఆద్యయం, ఆయుుఃప్రమాణం, సగట్ట బడిలో గడిపిన కాలం, శిశు మరణాలు  (త్లసరి ఆద్యయం) 
10. విభనన వాకుులకు విభననమైన ___________ ఉంట్టయి.  (ఆకాంక్షలు/కోరికలు) 

 

     అతి లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు  (2 మార్ధాలు) :  దిగువ ప్రశ్నలకు ఒక వాకాంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

11. త్లసరి ఆద్యయం అంట్ట ఏమిట్ట? 
12. ప్రపంచబ్ాంకు అభవృదిు నివేదిక ప్రకారం ఏ దేశాలను ధనిక దేశాలు అంట్టర్ధ? 
13. శిశు మరణాల రేట్ట (IMR) అనగానేమి? 
14. అక్షరాసాతా శాత్ం అనగానేమి? 

 

    లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4 మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు రండు నుండి నాలుగు వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 
 

15. ఈ దిగువ పేర్కానన వాకుులకు సంబంధించి నీ అంచనా మేరకు అభవృదిు లక్షాాలు/ఆకాంక్షలు ఏమై ఉంట్టయి? 
• భూమి లేని గ్రామీణ కారిమకుడు 
• రైతు 
• పటేణ ప్రాంత్ంలోని అబ్బయి 
• గ్రామీణ ప్రాంత్ంలోని అమామయి 

16. హమాచల్ ప్రదేశ్ లో సంభవించిన పాఠశాల విపివం గూరిి వ్రాయండి. 
17. వివిధ దేశాలను వరీగకరించడంలో ప్రపంచబ్ాంకు ఉపయోగంచే ముఖామైన ప్రామాణకాలు ఏమిట్ట? ఆ ప్రామాణకాలిో ఏమైనా 

పరిమితులు ఉంట్ట పేర్కానండి. 
18. సగట్ట ఎందుకు ఉపయోగసుము? దీనిని ఉపయోగంచడంలో ఏమైనా పరిమితులు ఉనానయా? అభవృదిుకి సంబంధించి 

ఉద్యహరణలతో వివరించండి. 

 వాాసరూప సమాధ్యన ప్రశ్నలు (8  మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు నాలుగు నుండి ఎనిమిది వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 
 

19. అబ్బయిలతో పోలిసేు అమామయిల చదువ్వకు త్లిిదండ్రులు త్కుావ ప్రాధ్యనాత్ ఎందుకు ఇసుర్ధ? 
20. ఆడవాళ్లి ఇంట్ట బయట పనిచేయట్టనిక్ట, లింగ వివక్షత్కూ మధా గల సంబంధం ఏమిట్ట? 

 

 

 

 

www.bestsocialteacher.com 

www.bestsocialteacher.com



 
28 DCEB- VIZIANAGARAM       10TH CLASS QUESTION BANK AND PRACTICE PAPERS సాంఘిక శాస్త్ర ాం 

 

 

 

 

 

 

 

లక్షాాత్మక ప్రశ్నలు (1 మార్ధా):  దిగువ ప్రశ్లకు ఒక పదంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. GDP ను విసురించుము.  (Gross Domestic Product సూలి దేశీయ ఉత్పతిు) 
2. క్రంది వాట్టలో భననమైన ద్యనిని గురిుంచుము. 

పాలు అమేమ వార్ధ, బటేలు కుట్టే వార్ధ , రైతు, ఉపాధ్యాయుడు          (ఉపాధ్యాయుడు) 
3. ఏ రంగంలో ఈనాట్టక్ట అధిక ఉపాధి కలిపంచబడుతుననది?  (వావసయ రంగం) 
4. 2009-10 సంవత్సర కాల్లనికి ఏ రంగం సూలి దేశీయోత్పతిులో అధిక వాట్ట కలిగ ఉంది?  (సేవల రంగం) 
5. ఉపాధిలో అవావసి్ట్కృత్ రంగం యొకా వాట్ట ఎంత్?  (92 శాత్ం) 
6. ఏ రంగం లోని కారిమకులు వస్తువ్వలను ఉత్పతిు చేయర్ధ?  (సేవా రంగం) 
7. ప్రతిు - సహజ ఉత్పతిు 

గుడ ా-       ?  (త్యారీ ఉత్పతిు) 
8. సూిల దేశీయ ఉత్పతిు అనేది ఒక సంవత్సరంలో ఉత్పతిు చేసిన _____________ మొత్ుం విలువ.        (అనిన వస్తువ్వలు, సేవల) 
9. సూిల దేశీయోత్పతిులో వావసి్ట్కృత్ రంగం యొకా వాట్ట______ (50%) 
10. ఉద్యాగ భద్రత్ కలిపంచే రంగం ఏది?  (వావస్ట్కిృత్ రంగం) 
11. తుది ఉతాపదకం - ఇడీి 

మధా దశ్ ఉతాపదకం -      ?         (వడుి/బ్లయాం/పిండి)  
12. ప్రకృతి కారాకల్లపాలతో వస్తువ్వలను ఉత్పతిు చేయు రంగం ఏది?   (వావసయ రంగం) 

 

     అతి లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు  (2 మార్ధాలు) :  దిగువ ప్రశ్నలకు ఒక వాకాంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

13. ఆరిిక వావసిలోని మూడు ప్రధ్యన రంగాలు ఏవి? 
14. సూిల దేశీయోత్పతిుని నిరవచించుము. 
15. వావసి్ట్కృత్ రంగం అనగానేమి? 
16. ప్రచఛనన నిర్ధద్యాగం లేద్య అలపఉపాధి అనగానేమి? 
17. అవావసి్ట్కృత్ రంగం అనగానేమి? 
 
 లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4 మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు రండు నుండి నాలుగు వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 
 
18. ఆరిిక కారాకల్లపాలను ప్రాథమిక, దివతీయ, త్ృతీయ రంగాలుగా విభజించడం ఉపయోగకరమేనా? ఎందుకో వివరించండి. 
19. సేవారంగం ఇత్ర రంగాల కంట్ట ఎల్ల భననమైనది? కొనిన ఉద్యహరణలతో వివరించండి. 
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     వాాసరూప సమాధ్యన ప్రశ్నలు (8  మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు నాలుగు నుండి ఎనిమిది వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 

 
20. వావసి్ట్కృత్, అవావసి్ట్కృత్ రంగాల మధా భేద్యలను వివరించండి. 
21. అవావసి్ట్కృత్ రంగంలోని కారిమకులకు ఈ క్రంది అంశాలలో రక్షణ కావాలి: వేత్నం, భద్రత్, వైదాం.  ఉద్యహరణలతో 

వివరించండి. 
 

 

 

 

 

 

 

లక్షాాత్మక ప్రశ్నలు (1 మార్ధా):  దిగువ ప్రశ్లకు ఒక పదంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. ఈ క్రంది వానిలో సధ్యరణంగా రబీ కాలంలో పండే పంట______    Ans: (గోధుమ) 

A) వరి  B) గోధుమ  C) ప్రతిు D) చిర్ధధ్యనాాలు 

2. ఐల్ల తుఫాను ఏ సంవత్సరంలో సంభవించింది?     Ans:  (2009) 

3. ఈ క్రంద ఇచిిన సమాచారం ప్రకారం మొదట్ట జత్ పూరించబడినది. రండవ జత్ను పూరిు చేయండి. 

i. హమాలయాలు   - సిమాి 

ii. పశిిమ కనుమలు  -    ?            Ans: (ఊటీ/కొడైకెనాల్) 

4. ఈ క్రంది వానిలో సరికాని జత్ను గురిుంచండి. 

i. వసంత్ం   - మారిి నుంచి ఏప్రిల్ 

ii. హేమంత్ం - మే నుంచి జూన్ 

iii. వరి  - జూలై నుంచి ఆగస్తే   Ans: (హేమంత్ం - మే నుంచి జూన్)  

5. ఈశానా ర్ధతుపవనాల వలన అత్ాధిక వరిపాత్ం పందే తీర ప్రాంత్ం ఏది?   Ans: (కోరమాండల్ తీరం) 

6. ఉత్ురాది మైద్యనాలోి పడిగా, వేడిగా ఉండే సినిక పవనాలను ఏమంట్టర్ధ?   Ans: (లూ పవనాలు) 

7. AGW ను విసురించుము.  

Ans:  (Anthropogenic Global Warming/మానవ్వల కారణంగా భూగోళం వేడెకాడం) 

8. ఈ క్రంది సంప్రద్యయ భారతీయ కాల్లలను వర్ధస క్రమంలో అమరిండి. 

 వరి, శ్రత్, వసంత్ం, గ్రీషమం.   Ans: (వసంత్ం, గ్రీషమం, వరి, శ్రత్) 
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9. ఇటీవల కాలంలో IPCC యొకా సమావేశ్ం ఏ దేశ్ంలో జరిగంది? 

 A) రషాా  B) చైనా   C) పోలండ్   D) అమెరికా     Ans: (D) పోలండ్) 

10. భారత్దేశ్ంలో అత్ాంత్ చలగిా ఉండే నెల ________                         Ans: (జనవరి) 

11. ‘ట్రేడ్’ అనేది ఏ భాషా పదం?        Ans: (జరమన్) 

12. ఈ క్రంది వానిలో త్పుపగా ఉనన ద్యనిని గురిుంచండి. 

A. అక్షాంశ్ం B. భౌగోళిక సవరూపం C. భూ క్రమక్షయం D. ఉపరిత్ల గాలి ప్రసరణ  Ans: (భూ క్రమక్షయం)            
13. భారత్దేశ్ం స్తమార్ధగా ఏఏ అక్షాంశాల మధా విసురించి ఉంది? Ans:  (8ºఉ. నుండి 37ºఉ.) 

14. ఏ ర్ధతుపవనాల వలన భారత్దేశ్ం అత్ాధిక వరిపాత్ం పందుతుంది? Ans:  (నైర్ధతి) 

15. ఏ అక్షాంశ్ రేఖ భారత్దేశానిన ఇంచుమించు రండు సమభాగాలుగా విభజిస్తుంది?  Ans: (కరాట రేఖ)   

16. భారత్దేశ్ శీతోషణసిితి ఉపరిత్ల వాయు ప్రవాహాల వలి ప్రభావిత్ం అగును. ఈ ప్రవాహాలను ఏమని పిలుసుర్ధ?   
 Ans: (జెట్స ప్రవాహం) 

17. ______ వాయువ్వ హరిత్గృహ వాయువ్వ గా కారబన్ డయాకెపసడ్ కంట్ట మరింత్ శ్కిువంత్ంగా పనిచేస్తుంది.     Ans: (మీథేన్ ) 

18. కాల్లనుగుణంగా గాలులు దిశ్ మారట్టనిన అరబుబ వరుకులు పెట్టేన పేర్ధ ______ Ans: (మాన్ సూన్) 

19. ఏ అక్షాంశ్ం వదద తూర్ధప జెట్స ప్రవాహం ఏరపడుతుంది?   Ans: (25 డిగ్రీల ఉత్ుర అక్షాంశ్ం) 

20. ట్రేడ్ అనన పద్యనికి అరిం     Ans: (ట్రాక్ లేద్య ఒక దిశ్లో పయనించే గాలులు) 

అతి లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు  (2 మార్ధాలు) :  దిగువ ప్రశ్నలకు ఒక వాకాంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. శీతోషణసిితి అనగా నేమి? 

2. వాతావరణం లోని అంశాలు ఏవి? 

3. శీతోషణసిితిని ప్రభావిత్ం చేసే అంశాలు ఏవి? 

4. IPCC ని విసురించుము. 

5. పశిిమ విక్షోభాలు అనగా నేమి? 

6. అకోేబర్ వేడిమి అనగా నేమి? 

7. వాతావరణం అనగా నేమి? 

8. సంప్రద్యయ భారతీయ కాల్లలు (ఋతువ్వలు) ఎనిన? అవి ఏవి? 

9. నైర్ధతి ర్ధతుపవనాలను ఎనిన శాఖలుగా విభజించార్ధ? అవి ఏవి? 

10. హమాలయాలిో ఉనన వేసవి విడుదులు ఏవి? 
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లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4 మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు రండు నుండి నాలుగు వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 
 

1. అభవృదిు చందిన, అభవృదిు చందుతునన దేశాల మధా విభేద్యల గురించి రాయండి. 

2. భూగోళం వేడెకాడంలో మానవ చరాలు రాయండి. 

౩. వాతావరణం, శీతోషణసిితి మధా తేడాలు వ్రాయండి. 

4. “భారత్దేశ్ంలో దక్షిణాది ప్రాంత్ం భూమధా రేఖ కి దగగరగా ఉషణ మండలంలో ఉంది” విశ్లిషించుము. 

5. నైర్ధతి ర్ధతుపవనాలు భారత్దేశ్ంపై ఏ విధంగా ప్రభావం కలుగజేస్తునానయి? 

6. భూమికి నీట్టక్ట గల సంబంధం వలన శీతోషణ సిితి ఏవిధంగా ప్రభావిత్ం అవ్వతుంద్య వివరించండి. 

7. వివిధ కాల్లలిో ఉత్ుర భారత్దేశ్ం, దక్షిణ భారత్ దేశాల మధా వాతాాసలు వ్రాయండి. 

      

       వాాసరూప సమాధ్యన ప్రశ్నలు (8  మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు నాలుగు నుండి ఎనిమిది వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 

 

1. శీతోషణసిితిని ప్రభావిత్ం చేసే అంశాలను వివరించండి. 

2. విద్యారిిగా భూగోళం వేడెకాడానిన త్గగంచడానికి నీవ్వ చేసే సూచనలు ఏవి? 

౩. భారత్దేశ్ కాల్లలను గూరిి కూలంకుషంగా వివరించండి. 

4. భారత్దేశ్ంపై శీతోషణసిితి మార్ధపల ప్రభావం గురించి వివరించండి. 

 

 

 

 

 

 

లక్షాాత్మక ప్రశ్నలు (1 మార్ధా):  దిగువ ప్రశ్లకు ఒక పదంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. హమాలయ నదులలో అతిపెదద నది 

A. సింధు  B. గంగా  C. బ్రహమపుత్ర    Ans:  (B. గంగా నది) 

2. “నాస్ బందీ” అనగా       Ans: (అధిక సంతానం నిషేధం) 

3. ఈ క్రంద ఇచిిన సమాచారంలో మొదట్ట జత్ పూరించబడింది. రండవ జత్ పూరించండి. 

 A. హమాలయ నది -  గంగ 

 B. దీవపకలప నది  -     ?      Ans: (గోద్యవరి/కృషాణ/కావేరీ) 
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4. ఈ క్రంది వాకాాలలో ఏది సరైనద్య గురిుంచండి. 

i. హమాలయ నదులు జీవనదులు 

ii. కృషాణ, గోద్యవరి నదులు దీవపకలప నదులు 

A) i సరైనది. B) ii సరైనది  C) i,ii సరైనవి D) i,ii సరైనవి కాదు  Ans: (C. i,ii సరైనవి ) 

5. ఈ క్రంది వానిలో వేరైన ద్యనిని గురిుంచండి. 

  A. కృషణ  B. గోద్యవరి  C. మహానది  D. బ్రహమపుత్ర  Ans: (D.బ్రహమపుత్ర) 

6. ఈ క్రంది వానిలో త్పుపగా ఉనన జత్ను గురిుంచండి. 

i. గంగా-జీలం 

ii. సింధు-సటిజ్ 

iii. బ్రహమపుత్ర-లోహత్       Ans: (i. గంగా-జీలం) 

7. అంత్రగత్ నదీ ప్రవాహానికి ఉద్యహరణగా చపేప నది?   

A. లూని B. నరమద C. త్పతి D. కావేరీ    Ans:  (A. లూని) 

8. దీవపకలప పీఠభూమిలో ప్రవహసూు, గంగా నదిలో కలిసే ఉపనది ఏది?  Ans: (స్ఫన్ నది) 

9. అలకనంద మరియు భగీరధి నదులు కలిసే చోట్ట  Ans: (దేవప్రయాగ) 

10. హవారే బజార్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది?   Ans: (మహారాష్ట్ర) 

11. నాసిక్ అనేది ఏ నది యొకా జనమ సినం?  Ans: (గోద్యవరి) 

12. ఈ క్రంది నదులను ఉత్ురం నుండి దక్షిణం కు అమరిండి. 

గోద్యవరి, సింధు, కావేరి, నరమద.   Ans: (సింధు, నరమద, గోద్యవరి, కావేరి) 

13. తుంగభద్ర నది ఏ నదికి ఉపనది?   Ans: (కృషాణ నది) 

14. నీర్ధ నీట్ట ఆవిరిగా మారడానిన __________ అంట్టర్ధ.   Ans: (భాష్పపభవనం ) 

15. భారత్దేశ్ంలో ఎకుావ నదులు ఈ సముద్రంలో కలుస్తునానయి.  Ans: (బంగాళాఖాత్ం) 

16. బ్రహమపుత్ర నదికి ట్టబెట్స లో గల పేర్ధ__________   Ans: (సంగ్ పో) 

17. ఏ సంవత్సరంలో బెలిపు మడిాని తుంగభద్ర నదిలోకి విడిచిపెటేడం వలన అత్ాధికంగా చేపలు చనిపోవడంతో ప్రజలు 
ఆంద్యళనలు చేశార్ధ.   Ans: (1984) 

18. కోకో-కోల్ల కంపెనీ ఏ రాష్ట్రంలో సిపించబడింది?  Ans: (కరళ) 

19. భూగరాజల్లలను వినియోగంచడంలో నిలువరించే హకుా ఏ శాఖకు ఉంది?  Ans: (పంచాయతీరాజ్ శాఖ కి) 

20. కరాణటక రాష్ట్రంలో ఇనుపఖనిజం త్వవకం ఎకాడ జర్ధగుతుంది?    Ans: (కుద్రేముఖ్ లో) 
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అతి లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు  (2 మార్ధాలు) :  దిగువ ప్రశ్నలకు ఒక వాకాంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. సింధు నది యొకా ఉపనదులు వ్రాయండి. 

2. బ్రహమపుత్రా నది జనమసినం రాయండి. 

3. గంగా నది రండు నదుల కలయిక. ఆ రండు నదుల పేర్ధి వ్రాయండి. 

4. గోద్యవరి నది ఎకాడ పుడుతుంది? 

5. హవారేబజార్ లో ప్రజలు అనుసరించవలసిన నిబంధనలు/ నిషేధ్యలు ఏవి? 

6. జల చక్రం అంట్ట ఏమిట్ట? 

7. కర్ధవ్వ ప్రాంత్ం అంట్ట ఏమిట్ట? 

8. ఉపనదులు అంట్ట ఏమిట్ట? 

9. కరాణటక లో ఉండే ఖనిజాలు ఏవి? అవి ఏయే ప్రాంతాలిో త్వవకాలు జర్ధపుతునానర్ధ? 

10. తుంగభద్ర నది పరివాహక ప్రాంతానిన ఎనిన భాగాలుగా విభజించార్ధ? అవి ఏవి? 
 

లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4 మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు రండు నుండి నాలుగు వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 
 
1. నీట్ట వనర్ధలిో భాగంగా బ్హా ప్రవాహాలు, అంత్రగత్ ప్రవాహాలు గురించి రాయండి. 

2. కోకో కోల్ల కంపెనీ వివాదం గురించి రాయండి. 

3. హమాలయ నదులు జీవనదులు అనట్టనికి త్గు కారణాలు వ్రాయండి. 

4. నీట్ట వనర్ధలను సంరక్షించడానికి ఏవైనా రండు నినాద్యలు రాయండి. 

5. నీట్ట వనర్ధలను నిలవ చేయడానికి ఏవైనా కొనిన సలహాలు వ్రాయండి. 

6. దీవపకలప నదులు గురించి వివరించుము. 

7. తుంగభద్ర నది ప్రాంత్ంలో నీట్ట వినియోగం గురించి రాయండి. 

8. నీట్ట ప్రాధ్యనాం గురించి పోసేర్ త్యార్ధ చేయండి. 

వాాసరూప సమాధ్యన ప్రశ్నలు (8  మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు నాలుగు నుండి ఎనిమిది వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. హమాలయ నదులకు దీవపకలప నదులకు మధా భేద్యలు తెలుపుము. 

2. భూగరా జల్లనిన పెంపందించట్టనికి విద్యారిిగా నీవ్వ చేసే సూచనలు ఏవి? 

3. భారతీయ ప్రజల జీవన విధ్యనంపై నదులు అతి ప్రధ్యనమైన పాత్రను పోషిస్తునానయి. దీనిపై మీ వాాఖాానం ఏమిట్ట? 

4. హవారేబజార్ అభవృదిు చందిన విధ్యనానిన వివరించండి. 
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లక్షాాత్మక ప్రశ్నలు (1 మార్ధా):  దిగువ ప్రశ్లకు ఒక పదంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. 2011 జనాభా లెకాల ప్రకారం భారత్దేశ్ అక్షరాసాతా శాత్ం 

a. 82.4 b. 74.04 c. 65.46 d. 62.63  Ans: (b. 74.04) 

2. ప్రపంచంలో అత్ాధిక జనాభా కలిగన దేశ్ం__________  Ans: (చైనా) 

3. ఈ క్రంద ఇచిిన మొదట్ట జత్ ఆధ్యరంగా రండవ జత్ను పూరిు చేయండి. 

  i. భారత్దేశ్ంలో సగట్ట పునర్ధత్పతిు శాత్ం - 2.7% 

 ii. ఆంధ్రప్రదేశ్ సగట్ట పునర్ధత్పతిు శాత్ం    -    ?   Ans: (1.9%) 

4. క్రంద ఇచిిన అంశాలలో త్పుపగా ఉనన ద్యనిని గురిుంచండి. 

(i) పిలిలు - 15 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ల ి

       (ii) వృదుులు  - 69 సంవత్సరాలు పైబడిన వార్ధ 

(iii) పనిచేసే వయస్తస - 15 నుండి 59 సంవత్సరాల వార్ధ Ans: (59 సంవత్సరాలు పైబడిన వార్ధ వృదుదలు) 

5. ఇపపట్ట వరకు భారత్దేశ్ంలో ఎనినసర్ధి జనాభా లెకాలను నిరవహంచార్ధ?   Ans: (14 సర్ధి)  

6. ప్రపంచ జనాభాలో దివతీయ సినంలో ఉనన దేశ్ం___________     Ans: (భారత్దేశ్ం) 

7. "ఆదిత్ా ఉద్యాగం నిమిత్ుం అమెరికాకు వెళ్ళళను" ఇది ఏరకమైన వలస ?  Ans: (అంత్రాాతీయ వలస) 

8. 2011 జనాభా లెకాల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ యొకా జనసంద్రత్  

A. 208  (b) 308   (c) 408   (d) 508     Ans: (b. 308) 

9. 2011 జనాభా లెకాల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ యొకా స్త్రీ పుర్ధష నిషపతిు ఎంత్?   Ans: (1000:993) 

10. భారత్దేశ్ంలో ____ శాత్ం మంది అవావసి్ట్కృత్ రంగంలో ఉపాది అవకాశాలు పందుతునానర్ధ. Ans: (92%) 

11. జనాభా విషయంలో గొపప విభాజక సంవత్సరం అని దేనికి పేర్ధ?  Ans:  (1921) 

12. క్రంద ఇచిిన మొదట్ట జత్ ఆధ్యరంగా రండవ జత్ను పూరిు చేయండి. 

(i) అత్ాధిక జనసంద్రత్ కలిగన రాష్ట్రం - బీహార్ 

ii) అత్ాలప జనసంద్రత్ కలిగన రాష్ట్రం -    ?  Ans: (అర్ధణాచల్ ప్రదేశ్) 

6 
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13. మనదేశ్ంలో జనాభా లెకాలు _____ సంవత్సరాలకు ఒకసరి నిరవహసుర్ధ.    Ans: (10 సంవత్సరాలు) 

14. జనాభా మార్ధపనకు గల కారణాలు ఏవి? 

(a) జననాలు (b) మరణాలు (c) వలసలు (d) పైవనిన       Ans: (d. పైవనిన) 

15. క్రంద ఇచిిన మొదట్ట జత్ ఆధ్యరంగా రండవ జత్ని పూరిు చేయండి. 

i. అత్ాధిక స్త్రీ పుర్ధష నిషపతిు గల రాష్ట్రం - కరళ 

ii. అత్ాలప స్త్రీ పుర్ధష నిషపతిు గల రాష్ట్రం -     ?       Ans:  (హరాానా) 

16. భారత్దేశ్ంలో అత్ాధిక జనాభా గల రాషారనిన గురిుంచండి. 

 పశిిమ బెంగాల్, సికిాం, ఉత్ురప్రదేశ్, బీహార్  Ans: (ఉత్ుర ప్రదేశ్) 

17. ఈ క్రంద ఇచిిన అంశాలిో త్పుపగా ఉనన ద్యనిని గురిుంచండి. 

 i. 1901 - 238.40 మిలియనుి 

 ii. 1991 - 361.09 మిలియను ి

 iii. 2001 - 962.4 మిలియను ి   Ans: (iii. 2001 - 962.4 మిలియనుి 

18. సంపూరణ జనగణన మొదట నిరవహంచిన సంవత్సరం______  Ans:  (1881) 

19. 2011 జనాభా లెకాల ప్రకారం భారత్దేశ్ జనాభా______  Ans:  (121 కోటి్ట) 

20. 2011 జనాభా లెకాల ప్రకారం భారత్దేశ్ అక్షరాసాత్ శాత్ం_____ Ans:  (74.04%) 

21. 2011 జనాభా లెకాల ప్రకారం భారత్దేశ్ జనసంద్రత్_____   Ans: (382) 

22. 2011 జనాభా లెకాల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అత్ాధిక జనసంద్రత్ గల జిల్లి ___ Ans: (కృషాణజిల్లి) 

23. 2011 జనాభా లెకాల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అత్ాలప జనసంద్రత్ గల జిల్లి ___ Ans: (YSR కడప) 

24. భారత్దేశ్ంలో మొదట్ట జనాభా లెకాల సేకరణ జరిగన సంవత్సరం___  Ans:  (1872) 

అతి లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు  (2 మార్ధాలు) :  దిగువ ప్రశ్నలకు ఒక వాకాంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. జనగణన అనగానేమి? 

2. భారత్దేశ్ంలో జనగణన ప్రక్రయను నిరవహంచేది ఎవర్ధ? 

3. జనాభా వరీగకరణ అనగానేమి? 

4. స్త్రీ పుర్ధష నిషపతిు అనగానేమి? 

5. భ్రూణహత్ాలు అనగానేమి? 

6. అక్షరాసాత్ అనగానేమి? 

7. జనాభాలో పనిచేసే వయస్తస వారి ప్రాధ్యనాత్ ఏమిట్ట? 
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8. జనసంద్రత్ అనగానేమి? 

9. జనాభాను నియంత్రించుటకు రండు నినాద్యలు రాయండి. 

10. వలస అనగానేమి? 

లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4 మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు రండు నుండి నాలుగు వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 
 

1. పునర్ధత్పతిు శాత్ం అనగా నేమి ? 

2. జనాభా మార్ధప అంట్ట ఏమిట్ట ? 

3. వావసయ భూమి సగుచేసే వాకిుకి, వావసయ కూలీకి మధాగల తేడా ఏమిట్ట ? 

4. భారత్దేశ్ంలో జనాభా వృదిుకి గల కారణాలు తెలపండి ? 

5. లింగనిషపతిు చాల్ల ఎకుావగాని, లేద్య త్కుావగాని ఉంట్ట సమాజంపై పడే ప్రభావాలను పేర్కానండి. 

6. అధిక జనసంద్రత్కు గల కారణాలను తెలపండి ? 

 

వాాసరూప సమాధ్యన ప్రశ్నలు (8  మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు నాలుగు నుండి ఎనిమిది వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. సవత్ంత్రాం అనంత్రం భారత్దేశ్ జనాభా పెర్ధగుదలకు గల కారణాలను వ్రాయండి? 

2. అధిక జనాభా వలన కలిగే సమసాలు ఏవి? 

3. " అక్షరాసాతా శాత్ం దేశాభవృదిుకి ఏ విధంగా ద్యహదం చేస్తుంది " మీ అభప్రాయానిన తెలపండి ? 

4. జనాభాను నియంత్రించుటకు కొనిన సలహాలు ఇవవండి? 

 

 

 

 

 

లక్షాాత్మక ప్రశ్నలు (1 మార్ధా):  దిగువ ప్రశ్లకు ఒక పదంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. భారత్దేశ్ం ప్రధ్యనంగా దిగుమతి చేస్తకొనే అంశాలు ఏవి ? 

 ముడి పద్యరాిలు, వినియోగ వస్తువ్వలు, ఆహార ఉత్పతుులు       Ans: (వినియోగ వస్తువ్వలు) 

2. క్రంద ఇవవబడిన మొగట్ట జత్ ఆధ్యరంగా రండవ జత్ను పూరిు చేయండి. 

1. కారిగల్ పుడ్స : అమెరికా 

2. ఫారఖ్ పుడ్స :    ?     Ans: (భారత్దేశ్ం) 
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3. WTO ప్రధ్యన లక్షయం 

(a) వాాపారం పై నిబంధనలు విధించడం (b) ఆరోగాానిన అందించడం 

(C) ప్రపంచ వాాపారానిన సరళీకరించడం  (d) పైవేవి కావ్వ.  Ans. (C. ప్రపంచ వాాపారానిన సరళీకరించడం)   

4. MNC విసురించండి.    Ans: (Multi National Companies/బహుళజాతి సంసిలు) 

5. క్రంది సమాచారానిన పూరిు చేయండి. 

ట్టట్ట మోట్టర్స - ఆటోమోబైల్స 

ఇనోీసిస్   - I.T. 

రాన్ బ్క్టస   -    ?     Ans: (మందులు) 

6. భారత్దేశ్ంలో సరళీకృత్ ఆరిిక విధ్యనానిన ప్రవేశ్ పెట్టేన సంవత్సరం?  Ans: (1991) 

7. ఇనోీసిస్ అనే భారతీయ బహుళజాతి సంసి ఏ రకమైన ఉత్పతుులను త్యార్ధ చేస్తుంది?  

మందులు, ఆటోమొబైల్స, IT, ఆహార ఉత్పతుులు   Ans: (I.T.) 

8. క్రంద ఇవవబడిన మొదట్ట జత్ ఆధ్యరంగా రండవ జత్ను పూరిు చేయండి. 

హీరో మోట్టర్స - భారత్దేశ్ం 

        ఫోర్ా మోట్టర్స -      ?    Ans: (అమెరికా) 

9. క్రంది వానిలో వాాపారానికి అవరోధ్యనిన గురిుంచండి.  

వడీా, పెటే్టబడులు, పనునలు, ఋణాలు  Ans: (పనునలు) 

10. WTO ను విసురించండి   Ans: (World Trade Organisation/ప్రపంచ వాణజా సంసి) 

11. త్పుపగా ఉనన ద్యనిని గురిుంచండి. 

(i) రాన్ బ్క్టస - మందులు 

ii) ఇనోీసిస్  -    IT 

        iii) స్తందరమ్సస - ఆహార ఉత్పతుులు  Ans: (iii.స్తందరామ్సస- ఆహార ఉత్పతుులు) 

12. SEZ ను విసురించండి ?   Ans: (Special Economic Zone/ప్రతేాక ఆరిిక మండలి) 

13. క్రంది వానిలో భారతీయ బహుళజాతి సంసిను గురిుంచండి.. 

a. నోకియా b. రాన్ బ్కిస c. నైక్ట  d. హండా  Ans: (రాన్ బ్క్టస) 

14. ప్రస్తుత్ కంద్ర ఆరిిక మంత్రి ఎవర్ధ ?   Ans:  (శ్రీమతి నిరమల్ల స్ట్తారామన్) 

15. IMF ను విసురించండి.  Ans:  (International Monetary Fund/అంత్రాాతీయ ద్రవానిధి) 
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16. IBRD ను విసురించండి.     

Ans:  (International Bank for Reconstruction and Development / అంత్రాాతీయ పునర్ నిరామణ, అభవృదిు బ్ాంకు) 

17. WB ను విసురించండి.  Ans: (World Bank/ప్రపంచ బ్ాంకు) 

18. IDAను విసురించండి.  Ans: (International Development Agency/అంత్రాాతీయ అభవృదిు సంఘం) 

19. ఏ రండు సంసిలు కలిసి ప్రపంచ బ్ాంకుగా ఆవిరావించాయి? Ans:  (IBRD & IDA) 

20 ప్రపంచ బ్ాంకు ప్రధ్యన కారాాలయం _____  Ans: (వాషింగేన్ DC) 

21. అంత్రాాతీయ ద్రవానిధి ప్రధ్యన కారాాలయం_____  Ans: (వాషింగేన్ DC) 

22. ప్రపంచ వాణజా సంసి ప్రధ్యన కారాాలయం_______ Ans:  (జెనీవా) 

23. ప్రస్తుత్ ప్రపంచ బ్ాంకు అధాక్షుడు_____ Ans:  (డేవిడ్ మాల్ పాస్) 

 

అతి లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు  (2 మార్ధాలు) :  దిగువ ప్రశ్నలకు ఒక వాకాంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. విదేశీ వాాపారం అనగా నేమి? 

2. విదేశీ వాాపారం వలన కలిగే ప్రయోజనాలు ఏవి? 

3. అరబ్ వసంత్ం అనగానేమి ? 

4. బహుళజాతి సంసిలు అనగా నేమి ? 

5. ప్రపంచీకరణ అనగా నేమి ? 

6. 'టెలికమూానికషన్ సదుపాయాలకు కొనిన ఉద్యహరణలు వ్రాయండి? 

7. కోవట్ట (Quotas) ను నిరవచించండి. 

8. “జాయింట్స వెంచర్ధి” అనగా నేమి? 

9. భారతీయ బహుళజాతి సంసిలకు ఉద్యహరణలు వ్రాయండి. 

10. విదేశీ పెటే్టబడులు అనగానేమి ? 

 
లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4 మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు రండు నుండి నాలుగు వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 
 
1. ప్రపంచ వాణజా సంసిను గూరిి వ్రాయండి? 

2. సరళీకరణ అనగానేమి ? వివరించండి? 

3. ప్రపంచీకరణ వలన కలిగే ప్రభావాలు ఏవి ? 
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4. ప్రతేాక ఆరిుక మండళ్లనిు గూరిి వివరించండి ? 

5. బహుళజాతి సంసిల ఏరాపట్టకు ఏరకమైన పరిసిితులు ద్యహదం చేసుయి ? 

6. ప్రపంచీకరణ వేగవంత్ం కావడానికి ప్రభుతావలు ఏ రకమైన పాత్రను పోషించాలి ? 

7. అంత్రాాతీయ ఆరిిక మారిపడిలో గల ప్రవాహాలు ఎనిన ? అవి ఏవి ? 

 

వాాసరూప సమాధ్యన ప్రశ్నలు (8  మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు నాలుగు నుండి ఎనిమిది వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 

 

1. ప్రపంచీకరణ ప్రక్రయలో బహుళజాతి సంసిల పాత్ర ఏమిట్ట ? 

2. సమాచార సంకతిక విజాానం ప్రపంచీకరణ ప్రక్రయకు ఏవిధంగా ద్యహదం చేస్తుంది? 

3. “ప్రపంచీకరణ ప్రభావం ఒకరకంగా లేదు” ఈ వాకాానిన వివరించండి? 

4. దేశాల మధా మారాటి అనుసంధ్యనానికి విదేశీ వాణజాం ఎల్ల ద్యహదం చేస్తుంది. 

5. ప్రపంచీకరణ భవిషాత్ లో కూడా కొనసగుతుంది. 20 ఏళిలో ప్రపంచం ఎల్ల ఉంట్టంద్య ఊహంచండి? 

 

 

 

 

 

 

లక్షాాత్మక ప్రశ్నలు (1 మార్ధా):  దిగువ ప్రశ్లకు ఒక పదంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. 1943-45 సంవత్సరంలో వచిిన ______ కర్ధవ్వ వలి 30-50 లక్షల మంది ప్రజలు చనిపోయార్ధ.  జ( బెంగాల్ 

2. త్కుావ ధరలకు ఆహార ధ్యనాాలు లభంచే చోట్ట ________________   జ( రేషన్ దుకాణాలు 

3. PDS ను విసురించండి    జ( ప్రజా పంపిణీ వావసి (Public Distribution System) 

4. FCI ను విసురించండి   జ( భారత్ ఆహార సంసి )Food Corporation of India) 

5. MSP ను విసురించండి  జ( కనీస మదదతు ధర   (Minimum Support Price) 

6. ICDS ను విసురించండి   జ( సమగ్ర శిశు అభవృధిు పథకం (Integrated Child Development Scheme) 

7. BMI ను విసురించండి     జ( శ్రీర బర్ధవ్వ సూచిక  )Body Mass Index) 

8. జాతీయ పోషక ఆహార సంసి ఉనన పటేణం  __________          జ(  హైదరాబ్దు 

9. ప్రపంచంలో కెల్లి అత్ాంత్ పెదద భోజన పథకం  _________         జ( మధ్యాహన భోజన పథకం  
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10. జాతీయ ఆహార భద్రత్ చటే్టనిన ప్రభుత్వం  ________ సంవత్సరంలో త్యార్ధ చేసింది.    జ( 2013 

   2009;     2005;     2014;     2013  

11. అంతోాదయ కార్ధా పథకం ఏ వరగ ప్రజలకు ఉదేదశించినది            జ( పేదలలో అత్ాంత్ పేదలకు 

   బ్ల.సి.లకు;   యస్.సి. & యస్.ట్ట. లకు;   పేదలలో అత్ాంత్ పేదలకు;     పేద ప్రజలకు 

12. ఆహార భద్రత్ అంట్ట _______                 జ( అనిన వరాగల ప్రజల కోసం ఆహారం  

ధనిక ప్రజల కోసం ఆహారం;    గ్రామీణ ప్రజలకోసం ఆహారం;    

పేద ప్రజలకు ఆహారం;         అనిన వరాగల ప్రజల కోసం ఆహారం 

13. ఆహార ధ్యనాాల లభాత్ అంట్ట _______      జ( ప్రతి మనిషికి సరిపోయినంత్ ఆహారానిన అందుబ్ట్టలో ఉంచడం  

   ఆహార ధ్యనాాల ఉత్పతిుని పెంచడం; 

   ప్రతి మనిషికి సరిపోయినంత్ ఆహారానిన అందుబ్ట్టలో ఉంచడం 

   ప్రతి మనిషికి ఆహారానిన కొనుగోలు చేసే శ్కిుకి వచేిటటి్ట చేయడం  

    సరియైన ధరలకు అందించే దుకాణాలను ఏరాపట్టచేయడం  

14. రోజుకు పటేణ ప్రాంత్ంలో ప్రతి వాకిు  ___________ కాలరీలు ఆహారానిన తీస్తకోవాలి.   జ( 2100  

    2100;     2000;    2400;    2200 

15. రోజుకు గ్రామీణ ప్రాంత్ంలో ప్రతి వాకిు _________ కాలరీలు ఆహారానిన తీస్తకోవాలి   జ( 2400 

    2100;     2000;    2400;    2200 

16. అంతోాదయ కార్ధా ఉనన ప్రతి కుట్టంబ్నికి నెలకు ____ కజీ ల ఆహార ధ్యనాాలను ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. జ( 35 కజీలు 

    5 కజీలు;        20 కజీలు;      30 కజీలు;    35 కజీలు  

17. ఈ క్రంది మారాగలు ద్యవరా ఆహార భద్రత్ను కలిపంచడానికి ప్రభుత్వం ప్రయతినస్తుంది.      జ( పై అనీన 

   రేషన్ షాపులు;   మధ్యాహన భోజన పథకం;  అంగన్ వాడి;   పై అనీన 

18. ఈ క్రంది వాట్టలో భననమైనది            జ( BMI 

   ఆహార ఉత్పతిు;   BMI;   అందుబ్ట్టలో ఆహారం;   ఆహార లభాత్ 

     అతి లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు  (2 మార్ధాలు) :  దిగువ ప్రశ్నలకు ఒక వాకాంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. బఫర్ సేక్ అంట్ట ఏమిట్ట? 

2. ఒక సంవత్సరంలో ఆహారధ్యనాాల లభాత్ను ఎల్ల అంచనా వేసుర్ధ? 
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3. “చనిపోయిన పిలిలను చేతులిో పెటే్టకుని తిర్ధగుతునన త్లుిలను చూశాను. వాళ్లళ మళీళ లేసురనన ఆశ్తో వాళళమీద ఆ త్లుిలు 

నీళ్లళ చలుితూ ఉనానర్ధ. నేను ఎనోన చూశాను - ప్రజలు గడిాని, పాములను తినానర్ధ. నా ఇదదర్ధ చలెిళ్లళ, ఒక త్ముమడు 

చనిపోయార్ధ.” వాాఖాానించండి 

4. “వీళ్లళ రైతులు, వావసయద్యర్ధలు, అంతేగాని అడుకుానే వాళ్లళ కాదు. అందుక వాళళకు అడుకోావడం కూడా తెలియదు.” 

వాాఖాానించండి. 

5. 2013 ఆహార భద్రత్ చటేం గురించి వ్రాయండి. 

 
లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4 మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు రండు నుండి నాలుగు వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 
 
6. ప్రకృతి వైపరీతాాల వలి ఒక సంవత్సరం ఆహార ధ్యనాాల ఉత్పతిు త్గగందని అనుకుంద్యం. ఆ సంవత్సరం ఆహార ధ్యనాాల లభాత్ 

పెరగడానికి ప్రభుత్వం ఏ చరాలు తీస్తకోవాలి? 

7. బర్ధవ్వ త్కుావగా ఉండట్టనికి ఆహారం అందుబ్ట్టకు మధాగల సంబంధ్యనిన తెలియజేయండి. 

       వాాసరూప సమాధ్యన ప్రశ్నలు (8  మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు నాలుగు నుండి ఎనిమిది వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 

8. ఆహార ఉత్పతిు పెరగట్టనికి ఆహార భద్రత్కు మధా గల సంబంధ్యనిన వివరించండి.  

9. “ప్రజా పంపిణీ వావసి ప్రజలకు ఆహార భద్రత్ ఉండేల్ల చూడగలదు”. ఈ వాాఖాానానికి మదదతుగా వాదనలను పేర్కానండి. 
 

 

 

 

 

 

లక్షాాత్మక ప్రశ్నలు (1 మార్ధా):  దిగువ ప్రశ్లకు ఒక పదంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. 20వ శ్తాబ్ునిన తీవ్ర సంచలనాల యుగంగా ఎవర్ధ పేర్కానానర్ధ?  జ) ఎరిక్ హబ్స బ్మ్స 

2. మొదట ప్రపంచ యుదుం ఎపుపడు మొదలైంది?  జ) 1914 జూలై 28 

3. రండవ ప్రపంచ యుదుం ఎపుపడు మొదలైంది?  జ) 1939 సెపెేంబర్ 1 

4. 1914 జూన్ 28 న హత్ాగావించబడిన ఆస్ట్ర ి యా యువరాజు ఎవర్ధ? జ) ఆర్చ్ డూాక్ ప్రాంజ్ పెరాినాండ్ 

5. ఆసిరయా ఏ దేశ్ంపై యుద్యునిన ప్రకట్టంచడంతో మొదట్ట ప్రపంచ యుదుం మొదలైంది?  జ) సెరిబయా 

6. జరమనీ 1939 సెపెేంబర్ 1 న పోలెండ్ పై యుద్యునిన ప్రకట్టంచడానికి కారణం అయిన రేవ్వ పటేణం ఏది?     

జ) డాంజాంగ్ 

13 
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7. క్ర ాంది జత్ను పూరించండి. 

త్రైపాక్షిక కూటమి : 1882  :: మిత్ర దేశాల కూటమి : ?   జ) 1907 

8. మొదట్ట ప్రంపంచ యుద్యునంత్రం జరిగన సంధి ఏది?   జ) వరసయిల్స సంధి 

9. మొదట్ట ప్రపంచ యుదుం త్ర్ధవాత్ అంత్రాాతీయ శాంతి సిపన కోసం ఏరపడిన అంత్రాాతీయ సంసి ఏది?  

జ) నానాజాతి సమితి 

10. నానాజాతి సమితి సిపనలో ముఖా పాత్ర పోషించిన అమెరికా అధాక్షుడు?  జ) ఉడ్రో విలసన్ 

11. 1934 లో నానాజాతి సమితిలో సభా దేశాలు సంఖా ఎంత్? జ) 58 

12. ILO ను విసురించండి. జ) అంత్రాాతీయ కారిమక సంసి (International Labour Organisation)  

13. WHO ను విసురించండి. జ) ప్రపంచ ఆరోగా సంసి (World Health Organisation) 

14. ICJ ను విసురించండి. జ) అంత్రాాతీయ నాాయ సినం (International Court of Justice) 

15. USSR ను విసురించుము. జ) యూనియన్ ఆఫ్ స్ఫవియట్స స్ఫషలిసే్ రిపబి్లక్ 

16. క్రంది వానిలో సరికాని జత ఏది?  జ)  డి) యునిసెఫ్ -  వాషాంగ్ టన్ 

ఎ) ప్రపంచ ఆరోగా సంసి   – జెనీవా 

బ్ల) అంత్రాాతీయ కారిమక సంసి  - జెనీవా 

సి) యునెస్ఫా    - పారిస్ 

డి) యునిసెఫ్   - వాషింగ్ టన్ 

17. బ్రిటన్ వంట్ట పాశాిత్ా పెటే్టబడద్యరీ దేశాలు హటిర్ ని “సంత్ృపిు పరచడం” అనే నినాద్యనిన ఎందుకు అవలంబ్లంచాయి? 

జ) స్ఫవియట్స స్ఫషలిజానికి వాతిరేక శ్కిుగా వ్వంట్టందని 

18. రషాాపై జరమనీ ఎపుపడు ద్యడి చేసింది? జ) 1941 

19. జపాన్ అమెరికాపై ఎపుపడ ద్యడి చేసింది? జ) 1941 

20. రషాా, అమెరికాలు రండవ ప్రపంచ యుదుంలో ఏ సంవత్సరంలో భాగసవములయాాయి?  జ) 1941  

21. వైమర్ గణత్ంత్రం ఏ దేశ్ంలో ఏరపడింది? జ) జరమనీ 

22. UNO ను విసురించుము.  జ) ఐకా రాజా సమితి 

23. UNICEF ను విసురంచుము.  జ) ఐకా రాజా సమితి అంత్రాాతీయ బ్లల అత్ావసర నిధి 

24. UNESCO ను విసురించుము.   జ) ఐకా రాజా సమితి విద్యా, వైజాననిక, సంసాృతిక సంసి 

25. బ్రిటీష్ మహళలకు ఎపుపడు ఓట్టహకుా లభంచింది?  జ)  1918 

26. హరోషిమా పై అణుబ్ంబు ఎపుపడు వేశార్ధ? జ)  1945 ఆగష్టే 6 
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27. నాగసకి పై అణుబ్ంబు ఎపుపడు వేశార్ధ? జ)  1945 ఆగష్టే 9 

28. ఐకా రాజా సమితి ప్రధ్యన కారాాలయం ఎకాడ ఉంది? జ) నూాయార్ా 

 అతి లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు  (2 మార్ధాలు) :  దిగువ ప్రశ్నలకు ఒక వాకాంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

29. మొదట్ట ప్రపంచయుద్యునికి త్క్షణ కారణం ఏమిట్ట? 

30. రండవ ప్రపంచ యుద్యునికి త్క్షణ కారణం ఏమిట్ట? 

లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4 మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు రండు నుండి నాలుగు వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 
 

31. త్రైపాక్షిక కూటమి, మిత్ర రాజాాల కూటమిలో ఉనన సభాదేశాలతో ఒక పట్టేకను త్యార్ధ చేయండి. 

32. నానాజాతి సమితి గురించి రాయండి? 

33. ఐకా రాజా సమితి యొకా నాలుగు సిద్యుంతాలేవి? 

34. అంత్రాాతీయ శాంతి ఆకాంక్షను తెలుపుతూ ఏవైనా రండు నినాద్యలు రాయండి? 

వాాసరూప సమాధ్యన ప్రశ్నలు (8  మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు నాలుగు నుండి ఎనిమిది వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 

35. 20 వ శ్తాబ్ునిన “తీవ్ర సంచలనాల యుగం” అని పిలవడానిన సమరిుంచే సంఘటనలను పేర్కానండి? 

36. 20 వ శ్తాబుంలో సంభవించిన ప్రపంచ యుద్యులిో జాతీయ రాజాాలు, జాతీయ భావం యుదు కాంక్షను ఎల్ల ప్రభావిత్ం 

చేసింది? 

37. రండు ప్రపంచ యుద్యులకు ద్యరితీసిన కారణాలేవి? 

38. 20 వ శ్తాబుపు తొలి అరు భాగంలో యుద్యులు యొకా వివిధ ప్రభావాలు ఏమిట్ట? 

 

 

 

 

 

లక్షాాత్మక ప్రశ్నలు (1 మార్ధా):  దిగువ ప్రశ్లకు ఒక పదంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. రషాా యొకా చివరి చక్రవరిు ఎవర్ధ?  జ) జార్ నికోలస్ II  
2. 1917 మారిి 8న మహళలు సెయింట్స పీటర్స బర్గ లో చేపట్టేన ఊరేగంపు ఉదేదశ్ం ఏమిట్ట?     

జ) ర్కటెే మరియు శాంతి కావాలని కోరార్ధ 

14 
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3. తోలి రషాన్ విపివం ఎపుపడు జరిగంది? జ)  ఫిబ్రవరి 1917  (గ్రెగోరియన్ కాాలండర్ ప్రకారం మారిి 1917) 
 

4. రషాా జూలియన్ కాాలెండర్ ను ఏ తేది వరకు అనుసరించింది? జ)  1918 ఫిబ్రవరి 1 

5. గ్రెగోరియన్ తేదీలు, జులియన్ తేదీలు కంట్ట ఎనిన రోజులు ముందు ఉంట్టయి? జ)  13 రోజులు 

6. ఫిబ్రవరి విపివం గ్రెగోరియన్ కాాలెండర్ ప్రకారం ఎపుపడు జరిగంది? జ) 1917 మారిి 12  

7. అకోేబర్ విపివం గ్రెగోరియన్ కాాలెండర్ ప్రకారం ఎపుపడు జరిగంది? జ) 1917 నవంబర్ 7 

8. బోలిివిక్ ల నాయకుడు ఎవర్ధ? జ) వాిదిమిర్ లెనిన్ 

9. రషాాలో పౌర యుదుం ఎపుపడు జరిగంది? జ)  1918- 1920 

10. స్ఫవియట్స స్ఫషలిసే్ రిపబి్లక్ సమాఖా ఎపుపడు ఏరపడింది? జ) 1924  

11. యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్ పంచవరి ప్రణాళికలను ఎపుపడు ప్రవేశ్ పెట్టేంది? జ)  1928 

12. రషాాలో భూముల ఏక్టకరణ ఎపుపడు ప్రారంభమైంది?  జ) 1929 

13. కొమిన్ టర్న లో ముఖా పాత్ర పోషించిన భారతీయుడు ఎవర్ధ? జ) ఎం.ఎన్.రాయ్ 

14. యానిమల్ ఫామ్స అనే వాంగా నవల రచయిత్ ఎవర్ధ? జ) జార్ా ఆరవల్ 

15. యానిమల్ ఫామ్స నవలలో చిత్రీకరించిన అంశ్ం ఏది?   జ) రషాన్ విపివ ఆదరాాలను నీర్ధగారిడానిన 

16. తీవ్ర ఆరిుక మాందాం యొకా కాలం ఏది? జ)  1929 నుంచి 1939 

17. ఆరిుక విధ్యనం పురోగమాంచటాంలో ప్రభుతావనికి క్టలక పాత్ర ఉందని అది ప్రభావవంత్ంగా జోకాం చేస్తకోకపోతే మాందా్య నిక్ 

ద్యరితీస్తుందని అనన  ఆరిుక వేత్ు ఎవర్ధ? జ) జె.యం.క్టన్స  

18. నూాడీల్ విధ్యనానిన ప్రవేశ్పెట్టేన అమెరికా అధాక్షుడు ఎవర్ధ? జ) ఎఫ్.డి.రూజ్ వెలే్ 

19. తీవ్ర ఆరిుక మాందాం వలి అనిన దేశాల కంట్ట ఎకుావగా ప్రభావిత్ం అయిన దేశ్ం ఏది?  జ) జరమనీ 

20. జరమనీ పారిమెంట్స ను ఏమంట్టర్ధ?  జ) రీచ్ సేగ్ 

21. జరమనీ లో హటిర్ నియంత్ృత్వం ఏరపడడానికి ద్యహదపడిన చటేం ఏది? జ) ఎనేబి్లంగ్ యాక్ ే

22. జరమనీ పారిమెంట్స ఎనేబి్లంగ్ యాక్ే ను ఎపుపడు అమోదించింది?  జ) 1933 మారిి 24 

23. గెస్టర  పో అంట్ట ఏమిట్ట? జ) రహసా పోలీస్ బృందం 

24. ఏ ప్రతేాక నిఘా, భద్రతా దళాలను జరమనీ లో ఏరపరిచార్ధ?  

జ) గెస్టర పో (రహసా పోలీసు బృందం), రక్షణ దళాలు (ఎస్.ఎస్), నేరవిచారణ పోలీస్తలు, భద్రతా సేవలు (ఎస్.డి)  

25. హటిర్ అరిుక పునరిన రా్మ ణ బ్ధాత్ను ఎవరికి అపపగంచాడు?  జ) హజాలమర్ షాకిక్ ే

26. జరమనీ లో క్టన్స భావనలను అనుసరించిన ఆరిుక వేత్ు ఎవర్ధ? జ) హజాలమర్ షాకిక్ ే
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27. వోక్స వాగన్ అంట్ట ఏమిట్ట?  జ) ప్రజల కార్ధ 

28. రషాా చేతిలో జరమనీ ఎపుపడు ఓడిపోయింది? జ)  1943 సేలిన్ గ్రాడ్ యుదుంలో 

29. జ.డి.ఆర్ ను విసురించుము? జ) జరమన్ డెమోక్రట్టక్ రిపబి్లక్ 

30. ఎఫ్.ఆర్.జి ను విసురించుము? జ) ఫెడరల్ రిపబ్లక్ ఆఫ్ జరమనీ  

31. జరమనీ, జపాన్ దేశాలకు ఏ ప్రణాళిక కింద అమెరికా నిధులను అందజేసింది? జ) మారిల్ ప్రణాళిక 

32. రండవ ప్రపంచ యుదుం త్ర్ధవాత్ వెలసిన రండు అగ్ర రాజాాలు ఏవి? జ) అమెరికా, రషాా 

33. హటిర్ రచించిన పుసుకం ఏది? జ) మెయిన్ కాంప్ 

34. యుద్యునిన నివారించవలసిందిగా హటిర్ధకు విననపానిన పంపిన భారత్ జాతీయ నాయుకుడు ఎవర్ధ?  

జ) మహాతామ గాంధీ  

అతి లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు  (2 మార్ధాలు) :  దిగువ ప్రశ్నలకు ఒక వాకాంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

35. ఎనేబి్లంగ్ యాక్ే గురించి రాయండి? 

36. యానిమల్ ఫాం గురించి రాయండి? 

లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4 మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు రండు నుండి నాలుగు వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 
 

37. జరమనీలో హటిర్ చేపట్టేన సంసారణలు గురించి వివరించండి? 

38. రషాాలో లెనిన్ ప్రవేశ్పెట్టేన సంసారణలను రాయండి? 

39. ఆరిుక మాందాం గురించి ఆర్ధ వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి? 

40. నూాడీల్ విధ్యనం నందలి ముఖాాంశాలను పేర్కానండి? 

41. అమెరికాలో రూజెవలే్ ప్రవేశ్పెట్టేన సమాజిక భద్రత్ విధ్యనాలు గురించి రాయండి? 

వాాసరూప సమాధ్యన ప్రశ్నలు (8  మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు నాలుగు నుండి ఎనిమిది వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 

42. రషాన్ విపివం ఆ సమాజంలో ఎనోన మార్ధపలు తెచిింది? అవి ఏవి? వార్ధ సమాజంలో ఎదుర్కానన సవాళ్లళ ఏవి? 

43. స్ఫవియట్స రషాాలో జోసెఫ్ సేలిన్ ప్రవేశ్పెట్టేన ఉమమడి వావసయ క్షేత్రాలు గురించి రాయండి? 

44. తీవ్ర ఆరిుక మాంధ్యానికి గురికాకుండా ఉండడం… రషాా గొపపగా భావించింది. వాాఖాానించుము? 

45. తీవ్ర ఆరిుక మాంధాం అనగానేమి? ఆరిుక మాంధాం ప్రభావాలను వివరించండి? 

46. భారత్దేశ్ంలో ప్రస్తుత్ం సంక్షేమ రాజా అమలుకు ఏఏ పధకాలు అమలులో ఉనానయో రాయండి? 
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లక్షాాత్మక ప్రశ్నలు (1 మార్ధా):  దిగువ ప్రశ్లకు ఒక పదంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. బ్రిట్టష్ వార్ధ భారత్దేశ్ంలో మొటేమొదట సరిగా భారత్దేశ్ంలో ఎనినకలు జరిపిన సంవత్సరం ___ జ) 1937 

2. రండవ ప్రపంచ యుదుకాలంలో బ్రిట్టష్ ప్రధ్యన మంత్రి ఎవర్ధ? జ) విన్ సేన్ చరిిల్ 

3. ముసి్ట్ం లీగ్  ఏరపడిన సంవత్సరం ?  జ) 1906 

4. భారత్దేశ్ంలో ఎనినకల కోసం ప్రతేాక నియోజక వరాగలను ఈ క్రంది మత్ం కోసం బ్రిట్టష్ ప్రభుత్వం ఏరాపట్ట చేసింది? 

ఎ) హందూ బ్ల) క్రైసువ  సి) ముసి్ట్ం డి) సికుా   జ) సి) ముసి్ట్ం 

5. RSS అనగా __________     జ) రాష్ట్రీయ సవయం సేవక్ సంఘ్ 

6. “సరే జహాసే అచాి, హందూసిన్ హమారా” అనే కవిత్ను రాసిన ఉరూు కవి?  జ) మహమమద్ ఇకాబల్ 

7. మన దేశ్ంలో విభజించి- పాలించు సిద్యుంతానిన అమలు చేసిన ఐరోపా దేశ్ం ఏది? జ) సి) ఇంగాిండ్ 

ఎ) ఫ్రాన్స  బ్ల) పోర్ధిగీస్త  సి) ఇంగాిండ్ డి) డచ్ 

8. ముసి్ట్ం లీగ్ నాయకుడు ఎవర్ధ? జ) మహమమద్ అలీ జినాన 

9. భారత్ జాతీయ సైనాానిన సిపించిన వాకిు?  జ) స్తభాష్ చంద్రబోస్ 

10. బెంగాల్ లో భూసవములకు వాతిరేకంగా రైతులు చేసిన ఉదామం పేరేమిట్ట? జ) తెభాగ 

11. ముసి్ట్ం లీగ్ ప్రత్ాక్ష కారాాచరణ దినంగా ప్రకట్టంచిన రోజు __   జ) 1946 ఆగష్టే 16 

12. సవత్ంత్ర భారత్ దేశ్ంలో సవదేశీ సంసినాల విలీనం చేసింది ఎవర్ధ? జ) సరాుర్ వలిభాయ్ పట్టల్ 

13. గాంధీజీ హత్ాకు గురైన తేది? జ) 1948 జనవరి 30 

అతి లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు  (2 మార్ధాలు) :  దిగువ ప్రశ్నలకు ఒక వాకాంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

14. కివట్స ఇండియా ఉదామం గూరిి కిుపుంగా రాయండి? 
15. భారత్ జాతీయ సైనాానిన ఏరాపట్ట చేయడంలో స్తభాష్ చంద్ర బోస్ చూపిన చొరవను ప్రశ్ంసించుము? 
16. “తెబ్గ” ఉదామం గురించి రాయండి? 
17. “ప్రత్ాక్ష కారాాచరణ” ను ముసి్ట్ం లీగ్ ప్రకట్టంచడానికి ద్యరితీసిన పరిసిితులను రాయండి? 
18. “విభజించు – పాలించు” సిద్యుంతానిన బ్రిట్టష్ వార్ధ అమలు చేసిన తీర్ధను గురించి రాయండి? 
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లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4 మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు రండు నుండి నాలుగు వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 
 

19. దేశ్ విభజనకు ద్యరితీసిన పరిసిితులను గూరిి వివరించండి? 

20. భారత్ సవత్ంత్ర ఉదామ చివరి నాళళలిో కారిమకులు, రైతుల పాత్రను వివరించండి? 

21. దేశ్ విభజన సమానా ప్రజల జీవితాలను ఎల్ల ప్రభావిత్ం చేసింద్య వాాఖాానించుము? 

22. 1946-1948 మధా భారత్దేశ్ంలో చలరేగన పలు తిర్ధగుబ్టి్టను గురించి రాయండి? 

వాాసరూప సమాధ్యన ప్రశ్నలు (8  మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు నాలుగు నుండి ఎనిమిది వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 

23. “సవత్ంత్ర భారత్దేశ్ంలో సవదశీ సంసినాల విలీనం అనేది ఒక సవాలు వంట్టది” వాఖాానించండి? 

24. దేశ్ విభజనకు ద్యరితీసిన వివిధ కారణాల జాబ్లతాను త్యార్ధచేయండి? 

25. దేశ్ విభజనకు ముందు రాజక్టయాలలో మతానిన ఏవిధంగా ఉపయోగంచుకునానర్ధ? 

 

 

 

 

 

 

లక్షాాత్మక ప్రశ్నలు (1 మార్ధా):  దిగువ ప్రశ్లకు ఒక పదంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. భారత్ రాజాాంగ పరిషత్ ఏరపడిన సంవత్సరం ___  జ) 1946 

2. భారత్ రాజాాంగ పరిషత్ కు ఎనునకోబడిన మహళల సంఖా ___ జ) 9 

3. “ఎవరి ప్రయోజనం కోసమో కాకుండా దేశ్ం మొత్ుం గురించి ఆలోచించడానికి మనం ఇకాడ కూర్ధినానం” ఈ మాటలు అననది 

ఎవర్ధ?  

ఎ) అంబేదార్ బ్ల) నెహ్రూ సి) గాంధీజీ డి) రాజంద్రప్రసద్  జ) నెహ్రూ 

4. రాజాాంగ పరిషత్ రాజాాంగానిన ఆమోదించిన తేది?   జ) 1949 నవంబర్ 26 

5. రాజాాంగం అమలులోనికి వచిిన తేది ___            జ) 1950 జనవరి 26 

6. రాజాాంగ ముసయిద్య సంఘం అధాక్షుడు ___  జ) డా. బ్ల.ఆర్.అంబేదార్ 

7. జపాన్ పారిమెంట్స పేర్ధ ?  జ) డైట్స 

8. ప్రపంచంలో అతి పెదద లిఖిత్ రాజాాంగం __  జ) భారత్ రాజాాంగం 
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9. భారత్ రాజాాంగంలో 42వ రాజాాంగ సవరణ ద్యవరా చేరిి న పద్యలు ___  జ) సమావాద, లౌకిక 

10. భారత్ రాజాాంగ మౌలిక సవరూపానిన మారికూడదని స్తప్రం కోర్ధే ______ కస్తలో తీర్ధపనిచిింది.   

జ) కశ్వానందభారతి 

అతి లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు  (2 మార్ధాలు) :  దిగువ ప్రశ్నలకు ఒక వాకాంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

11. భారత్ రాజాాంగ పరిషత్ గురించి రాయండి? 

12. ఏక పౌరసత్వం – దవందవ పౌర సతావల మధా తేడాను వివరించండి? 

13. భారత్ రాజాాంగంలో “అంటరానిత్నానిన” నిషేధించడానిన ప్రశ్ంసించాండి? 

14. భారత్ రాజాాంగానిన కాల్లనుగుణంగా సవరించాలిస వసేు పాట్టంచాలిసన విధ్యనాలను తెలపండి? 

లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4 మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు రండు నుండి నాలుగు వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 
 

15. ఏక్టకృత్ -సమాఖా సిద్యుంతాల మధా సరూపాత్ను తెలపండి? 

16. భారత్ ర్మజ్ా ాంగాం ప్రకారం మనదేశ్ంలో ఏక్టకృత్ లక్షణాలను కొనినంట్టని రాయండి? 

17. భారత్ రాజాాంగ మౌళిక సూత్రాలు గురించి చినన వాాసం రాయండి? 

వాాసరూప సమాధ్యన ప్రశ్నలు (8  మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు నాలుగు నుండి ఎనిమిది వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 

18. “భారత్ రాజాాంగం – దేశ్ సమాజిక నిరామణానికి ఒక పనిముటే్ట వంట్టది” – నీ అభప్రాయానిన విశ్దీకరించుము. 

19. రాజాాంగంలో మౌళిక సూత్రాలు ఉంట్టయి. అయితే ప్రజలు వావసితో త్లపడినపుపడు సమాజిక మార్ధప వస్తుంది. ఈ వాఖాతో 

మీర్ధ ఏక్టభవిసురా? మీ కారణాలను పేర్కానండి? 

 

 

 

 

 

 

లక్షాాత్మక ప్రశ్నలు (1 మార్ధా):  దిగువ ప్రశ్లకు ఒక పదంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. రాజాాంగం ఎపపట్ట నుంచి అమలు లోకి వచిింది?   జ. 1950, జనవరి 26 న 

18 

www.bestsocialteacher.com 

www.bestsocialteacher.com



 
49 DCEB- VIZIANAGARAM       10TH CLASS QUESTION BANK AND PRACTICE PAPERS సాంఘిక శాస్త్ర ాం 

 

2. “రాజక్టయాలిో ఒక వాకిు – ఒక ఓట్ట, ఒక ఓట్ట – ఒక విలువ అనన సూత్రానిన గురించబోతునానం. అయితే సమాజిక, ఆరిుక 
జీవిత్ంలో మనకునన సమజిక, ఆరిుక వావసి వలి ఒక వాకిు – ఒక విలువ అనన సూత్రాానిన తిరసారిసూునే ఉంట్టం”  ఈ మాటలు 
ఎవర్ధ అనానర్ధ?  
జవహర్ ల్లల్ నెహ్రూ;           డా. బ్ల.ఆర్. అంబేదార్;       మహాతామ గాంధీ;        ల్లల్ బహదూర్ శాస్త్రి 
జ. డా. బ్ల.ఆర్. అంబేదార్ 

3. సరవత్రిక ఎనినకలకు సంబంధించి సరైనద్యనిని ఎంపిక చేయండి 
A. 1952 లో మొటేమొదట్ట ఎనినకలు జరిగాయి. 
B. మొదట్ట ఎనినకలలో భారత్ జాతీయ కాంగ్రెస్ కి 361 సినాలు గెలుచుకుంది.  
A మాత్రమే సరైనది;   B మాత్రమే సరైనది;   A, B రండూ సరైనవే;    A, B రండూ సరికావ్వ. 
జ( A మాత్రమే సరైనది 

4. ఈ క్రంది భారత్దేశ్ ప్రధ్యనమంత్రులను వర్ధస క్రమంలో రాయండి.  
ల్లల్ బహదూర్ శాస్త్రి, జవహర్ ల్లల్ నెహ్రూ, ఇందిరాగాంధీ 
జ. జవహర్ ల్లల్ నెహ్రూ,  ల్లల్ బహదూర్ శాస్త్రి , ఇందిరాగాంధీ 

5. ప్రతేాక తెలుగు రాషేం కోర్ధతూ నిరాహార దీక్ష చేసూు చనిపోయిన వాకిు ఎవర్ధ?  జ( శ్రీ పట్టే శ్రీరాములు 
6. రాషారల పునుః వావసి్ట్కరణ సంఘం లోని సభుాలు  

1. ఫజల్ ఆలి         2.  కె.ఎం. ఫణకార్,          3. _______             జ( హృదయనాథ్ కుంజ్రు 
7. రాషారల పునుః వావసి్ట్కరణ చటేం-1956  ప్రకారం దేశ్ంలో ఎనిన రాషారలు, కంద్ర పాలిత్ ప్రాంతాలు ఏరపడాాయి? 

జవాబు:- 14 రాషారలు, 6 కంద్ర పాలిత్ ప్రాంతాలు. 
8. భారత్ దేశ్ంలో ప్రస్తుత్ం ఎనిన రాషారలు, ఎనిన కంద్రా పాలిత్ ప్రాంతాలు  ఉనానయి?  

జ. 28 రాషారలు, 8 కంద్రా పాలిత్ ప్రాంతాలు 
9. NITI Aayog )National Institute for Transforming India Aayog) ఎపుపడు ఏరపడింది?  

జ. 2015 జనవరి 1 న 
10. నీతి ఆయోగ్ కి చైరమన్ గా ఎవర్ధ ఉంట్టర్ధ? జ. ప్రధ్యనమంత్రి. 
11. మొదట్ట జత్లోని అంశాల మధా సంబంధం ఆధ్యరంగా రండవ జత్ను పూరించండి. 

మొదట్ట పంచవరి ప్రణాళిక   : వావసయ రంగం   :  : రండవ పంచవరి ప్రణాళిక  :    ?        జ. పారిశ్రామిక రంగం 
12. పంచశీల సూత్రాలను రూపందించిన ప్రధ్యనమంత్రి _______                               జ. జవహర్ ల్లల్ నెహ్రూ 
13. సమాచారానిన పూరించండి 

మొదట్ట సరవత్రిక ఎనినకలు   -   1952 
రండవ సరవత్రిక ఎనినకలు    -   1957 
మూడవ సరవత్రిక ఎనినకలు   -   1962 
నాలగవ సరవత్రిక ఎనినకలు     -   1967 
ఐదవ సరవత్రిక ఎనినకలు      -   ?                           జ( 1971 

14. మొదట్ట జత్లోని అంశాల మధా సంబంధం ఆధ్యరంగా రండవ జత్ను పూరించండి. 
 జవహర్ ల్లల్ నెహ్రూ  :  1964     :  :  ల్లల్ బహదూర్ శాస్త్రి  :  ?                   జ( 1966        
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15. హందీ వాతిరేక ఉదామం ఏ రాష్ట్రం లో జరిగంది? 
పంజాబ్;         త్మిళనాడు;     హరాానా;      మేఘాలయ                         జ( త్మిళనాడు 

16. మొదట్ట జత్లోని అంశాల మధా సంబంధం ఆధ్యరంగా రండవ జత్ను పూరించండి. 
 రాషారల పునుః వావసి్ట్కరణ చటేం : 1956   : :   అధికార భాషా చటేం  :   ?                 జ( 1963 

17. డి.యమ్స’కె. ను విసురించండి.                                                                                జ. ద్రవిడ మునేనట్ర కజగం 
18. SVD ని విసురించండి.  జ( సంయుకు విధ్యయక దళ్  
19. తెలంగాణా రాష్ట్రం ఎపుపడు ఏరపడింది? జ. 2 జూన్, 2014 న  
20. మొదట్ట జత్లోని అంశాల మధా సంబంధం ఆధ్యరంగా రండవ జత్ను పూరించండి. 
      పంజాబ్ రాష్ట్రం  : 1966    : :  మేఘాలయ రాష్ట్రం  :  ?                జ( 1969 
21. పంజాబ్, హరాానా ల ఉమమడి రాజధ్యని ఏది? జ. ఛండీఘర్  
22. క్రంది వాట్టని జత్పరచండి 

i) డి.యమ్స’కె. నాయకుడు                )    (  a. ఇందిరాగాంధీ 
ii) నేషనల్ కానీరన్స నాయకుడు        )   (  b. యం.జి.రామ చంద్రన్ 
iii) 1964 లో ప్రధ్యనమంత్రి అయినవార్ధ )   (  c. షేక్ మొహమమద్ అబుదల్ల ి
iv) అత్ావసర పరిసుతిని విధించిన వార్ధ )   ( d. ల్లల్ బహదూర్ శాస్త్రి 

జ( i – b;  ii – c;   iii – d;   iv - a 

23. 2019 వరకూ  ఏ ఆరేికల్ ప్రకారం జముమకాశీమర్ కి సవయం ప్రతిపతిు కలిపంచబడింది? జ. 370 
24. 1971 సరవత్రిక ఎనినకలలో కాంగ్రెస్ పారీే నినాదం ఏది? జ. “గరీబీ హట్టవో”  
25. అత్ావసర పరిసిితి కాలంలో రాజాాంగానికి చేసిన ముఖామైన సవరణ ఎననవది? జ. 42 వ సవరణ  

 

     అతి లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు  (2 మార్ధాలు) :  దిగువ ప్రశ్నలకు ఒక వాకాంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. నిరక్షరాసాత్ ను  ఎనినకల కమీషన్ ఏవిధంగా అధిగమించింది? 
2. భారత్దేశ్ంలో ఇటీవల ఏరపడిన కొత్ు రాషారలేవి? అవి ఎపుపడు ఏరపడాాయి? 
3. ల్లల్ బహదూర్ శాస్త్రి లోని నీకు నచిిన గుణాలెవి? 
4. ప్రచినన యుధుం లోని రండు కూటములేవి? భారత్దేశ్ం ఏ కూటమిలో చేరింది? 
5. అలీనోదామం అంట్ట ఏమిట్ట? 
6. సవత్ంత్రాం తొలినాళళలిో దేశ్ నాయకత్వం ముందు ఉనన సవాళ్లళ ఏమిట్ట?  
7. 1956 లో భాషా ప్రాతిపదికన రాషాేలను ఏరాపట్ట చేసినపుడు గరిజన భాషలను ఎందుకు పట్టేంచుకోలేదు? 
8. 1967 త్రావత్  రాషారలకు జరిగన ఎనినకలలో ఏ ఏ రాషారలలో కాంగ్రెస్ ఓడిపోయింది? 
9. సంయుకు విధ్యయక్ దళ్ ప్రభుతావలు ఏవిధంగా ఏరపడాాయి? 
10. 1971 లో ఏ దేశ్ంతో భారత్దేశ్ం యుధుం చేసింది?  ఎందుకు చేసింది? 
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లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4 మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు రండు నుండి నాలుగు వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 
 

11. రాజక్టయ వావసిలో కాంగ్రెస్ ఆధిపతాానికి ద్యహదం చేసిన కారణాలను కుిపుంగా వివరించండి. 
12. రాషారల పునుఃవావసి్ట్కృత్ చటేం, 1956 గురించి రాయండి. 
13. హందీ వాతిరేక ఉదామ సమసాను ఏ విధంగా పరిషారించార్ధ? 
14. 42 వ రాజాాంగ సవరణ లోని ముఖాాంశాలేవి? 
15. ఇందిరాగాంధీ ని ఏవిధంగా ప్రశ్ంసిసువ్వ? 

 వాాసరూప సమాధ్యన ప్రశ్నలు (8  మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు నాలుగు నుండి ఎనిమిది వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 

16. సవత్ంత్రాం వచిిన తొలి సంవత్సరాలలో సమాజిక-ఆరిిక మార్ధప తీస్తకురావట్టనికి ఏ చరాలు చేపటే్టర్ధ? 
17. 1967 ఎనినకల త్రావత్ రాజక్టయ వావసిలో వచిిన ముఖామైన మార్ధపలు ఏవి? 
18. భారత్ ప్రజాసవమాానిన అత్ావసర పరిసిితి ఏ విధంగా వెనకిా తీస్తకుపోయింది? 
19. “మొదట్ట ముపెపప సంవత్సరాలు అత్ావసర పరిసిితితో ముగసినపపట్టక్ట, ల్లభ నషాేల పట్టేక త్యార్ధచేసేు త్పుపలు కంట్ట ఒపుపలే 

ఎకుావ ఉనానయి.” దీనిని నీవ్వ ఏ విధంగా సమరిిసువ్వ? 
20. అత్ావసర పరిసిితి కాలంలో ఏ విధమైన సంసిగత్ మార్ధపలు వచాియి?  

 

 

 

 

 

 

లక్షాాత్మక ప్రశ్నలు (1 మార్ధా):  దిగువ ప్రశ్లకు ఒక పదంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. సవత్ంత్రాానంత్రం మొటే మొదట్ట సరిగా కాంగ్రెస్ ఏ సరవత్రిక ఎనినకలలో ఓడిపోయింది? జ. 1977 ఎనినకలలో 
2. మొటేమొదట్ట సరిగా ఏకగ్రీవంగా ఎనినకైన భారత్ రాష్ట్రపతి ఎవర్ధ?  జ. నీలం సంజీవరడిా 
3. ఈ క్రంది వాట్టలో త్పుపగా జత్ చేయబడినది ఏది? 

భారతీయ లోక్ దళ్ )బ్ల ల్ డి(         -    ఉత్ురప్రదేశ్ 
శిరోమణ అకాలీ దళ్ )యస్ ఎ డి(     -    పంజాబ్ 
ద్రవిడ మునేనట్ర కజగం )డి ఎంకె(     -      కరాణటక 
జ( ద్రవిడ మునేనట్ర కజగం )డి ఎంకె( -      కరాణటక 

4. సిపిఐ)ఎం( ను విసురింపుము.  జ. భారతీయ కముానిస్తే పారేీ )మారిాిస్తే(  
5. మొదట్ట జత్లోని అంశాల మధా సంబంధం ఆధ్యరంగా రండవ జత్ను పూరించండి. 

1977   : జనతా పారీే ప్రభుత్వం    :  : 1980  :    ?                                         జ( కాంగ్రెస్ పారీే ప్రభుత్వం 
6. మొదట్ట జత్లోని అంశాల మధా సంబంధం ఆధ్యరంగా రండవ జత్ను పూరించండి. 
     మొటేమొదట్ట కాంగ్రెసేత్ర ప్రధ్యనమంత్రి : మొరారాీ దేశాయ్   : :    మొటేమొదట్ట సంక్టరణ ప్రభుత్వ ప్రధ్యనమంత్రి :  ? 
     జ( వి.పి. సింగ్ 

19 
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7. ఏదైనా ఒక రాష్ట్రం లో “రాష్ట్రపతి పాలన” రాజాాంగం లోని ఏ అధికరణ కింద విధించవచుి?  జ. 356 వ అధికరణం 
8. 1982 లో తెలుగుదేశ్ం పారేీని ఎవర్ధ సుపించార్ధ?  జ. N.T. రామారావ్వ  
9. AASU ని విసురించండి.  జ. అఖిల అస్ఫం విద్యారిు సంఘం )All Assam Students Union) 
10. AGP ని విసురించండి.   జ. అస్ఫం గణ పరిషత్ – Assam Gana Parishad 
11. ప్రధ్యనమంత్రి ఇందిరాగాంధీ ఎపుపడు హత్ాకు గురి అయాార్ధ?  జ. 1984 అకోేబర్ధ 31 న  
12. తీవ్రవాదులు హత్ా చేసిన శిరోమణ అకాలీ దళ్ )ఎస్ ఎ డి( అధాక్షుడు ఎవర్ధ? జ( సంత్ ల్లంగోవాల్  
13. భారత్ దేశ్ంలో టెలికం విపివానికి కారకుడైన ప్రధ్యనమంత్రి ఎవర్ధ?  జ. రాజీవ్ గాంధీ 
14. భారత్ రాజక్టయ చరిత్ర లో ఏరపడిన మొటేమొదట్ట సంక్టరణ ప్రభుత్వం ఏది? జ. నేషనల్ ఫ్రంట్స ప్రభుత్వం 
15. మండల్ కమీషన్ ఒబ్లసిలకు ప్రభుత్వ ఉద్యాగాలలో  ఎంత్ శాత్ం  రిజరేవషనుి కలిపంచాలని సిఫారస్త చేసింది?    

జ. 27% 
16. U P A ని విసురించండి. జ. యునైటెడ్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స  
17. నేషనల్ డెమోక్రాట్టక్ అలయన్స కి నేత్ృత్వం వహస్తునన పారీే ఏది? జ. భారతీయ జనతా పారీే 
18. యునైటెడ్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స కి నేత్ృత్వం వహస్తునన పారీే ఏది? జ. భారత్ జాతీయ కాంగ్రెస్ 
19. పారేీ విధ్యనాలను బట్టే ఈ క్రందివాట్టలో భననమైన ద్యనిని గురిుంచండి. 

భారత్ కమూానిసే్ పారీే )సిపిఐ(;           భారత్ కమూానిసే్ పారీే మారిాిస్తే )సిపిఎం(;     
భారతీయ జనతా పారీే;                       రివలూాషనరీ స్ఫషలిస్తే పారేీ 
జ.   భారతీయ జనతా పారీే   

20. జూన్, 1978 లో  “ఆపరేషన్ బరాగ” ను ఏ రాష్ట్రంలో ప్రవేశ్పెటే్టర్ధ?    జ. పశిిమ బెంగాల్ 
21. క్రందివాట్టని సరిగా జత్ చేయండి. 

i)  వి.పి. సింగ్              -     a)  సరళీకృత్ ఆరిుక విధ్యనాలు      
ii) పి.వి.నరసింహారావ్వ    -      b) తీవ్రవాద సికుాల బృంద్యనికి నాయకుడు 
iii) ఎల్ కె అద్యవనీ         -      c) మండల కమిషన్ సిఫార్ధసలు 
iv) భంద్రేన్ వాల్ల           -      d) రథాయాత్ర 
జ( i – c;  ii – a;  iii – d;  iv - b 

22. 73వ,  74 వ రాజాాంగ సవరణలను ఎపుపడు చేసర్ధ? జ. 1992 లో  
23. LTTE ని విసురించండి.  జ. లిబరేషన్ టైగర్స ఆఫ్ త్మిళ్ ఈలం  
24. మన దేశ్ంలో సరళీకృత్ ఆరిుక విధ్యనాలు ఎపపట్ట నుండి అమలులో కి వచాియి? జ. 1991 నుండి. 
25. ఈ క్రందివారిని వార్ధ ప్రధ్యనమంత్రిగా పనిచేసిన కాల్లనిన బట్టే కాలక్రమంలో అమరిండి. 

   హెచ్. డి. దేవెగౌడ;   పి వి నరసింహారావ్వ;   వి పి సింగ్;    రాజీవ్ గాంధీ;     ఎ.బ్ల. వాజ్ పేయి 
జవాబు:- రాజీవ్ గాంధీ;   వి పి సింగ్;   పి వి నరసింహారావ్వ;   ఎ.బ్ల. వాజ్ పేయి;   హెచ్. డి. దేవెగౌడ 

 

     అతి లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు  (2 మార్ధాలు) :  దిగువ ప్రశ్నలకు ఒక వాకాంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. రాషారలు మరింత్ సవయం ప్రతిపతిు కోసం ఎందుకు ఉదామించాలిస వచిింది? భారత్ దేశ్ంలో జరిగన దీని కోసం జరిగన మూడు 
ఉదామాలేవి? 

2. ఎన్. ట్ట. రామారావ్వ లోని ఏ గుణాలు నీకు నచాియి? 
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3. అస్ఫం ఉదామం యొకా ప్రధ్యన కోరికలేమిట్ట? 
4. ఈశానా రాషారలలో కంద్ర ప్రభుత్వం సయుధ బలగాలను నియమించడానికి కారణాలేమిట్ట? 
5. పేదలకు అభవృధిు ఫల్లలు అందేల్ల చేయట్టనికి రాజీవ్ గాంధీ తీస్తకునన చరాలేమిట్ట? 
6. దేశ్ంలో శాంతి ని నెలకొలపడానికి రాజీవ్ గాంధీ ఎవరవరితో ఎపుపడు ఒపపంద్యలు కుదుర్ధికునానడు?  
7. రండు ప్రాంతీయ పారేీలను, రండు జాతీయ పారీేలను రాయండి. 
8. విధ్యన పక్షపాత్ం అంట్ట ఏమిట్ట? 
9. ఆపరేషన్ బరాగ అంట్ట ఏమిట్ట? 
10. సంక్టరణ ప్రభుత్వం అనగా నేమి? ఒక ఉద్యహరణ ఇముమ. 

 

లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4 మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు రండు నుండి నాలుగు వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 
 
11. నీలం సంజీవ రడిా గురించి రాయండి. 
12. రాష్ట్రపతి పాలన గురించి రాయండి. 
13. 73, 74 రాజాాంగ సవరణల ప్రాముఖాత్ ఏమిట్ట? 
14. భారత్దేశ్ంలో సరళీకృత్ ఆరిిక విధ్యనం గురించి రాయండి. 
15. సంక్టరణ రాజక్టయాల వలి ప్రభుత్వం బలహీనపడిందని కొంత్మంది భావిస్తుండగా, ద్యనివలి ఏ ఒకా పారేీ త్న విధ్యనానిన  దేశ్ం 

మీద ర్ధదదకుండా చేసిందని కొంత్మంది భావిసుర్ధ. వాాఖాానించండి. 
 

     వాాసరూప సమాధ్యన ప్రశ్నలు (8  మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు నాలుగు నుండి ఎనిమిది వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 

16. రాజక్టయ ఉదేదశాలకు మతానిన వాడుకుంట్టనానర్ధ అనడానికి నిదరానాలు రాయండి. 
17. సవత్ంత్రాానంత్ర  రండవ దశ్లో పారీే వావసిలో ప్రధ్యన మార్ధపలను గురిుంచండి. 
18. ప్రాంతీయ ఆకాంక్షాలు ప్రాంతీయ పారీేల ఏరాపట్టకు ఎల్ల ద్యరి తీశాయి? రండు దశ్లలోని పోలికలు, తేడాలను వివరించండి. 
19. వివిధ ప్రాంతీయ ఆకాంక్షలు సంసాృతిక, ఆరిిక కోణాలను ఏ విధంగా ఉపయోగంచుకుంట్టయి? 
20. పంజాబ్ ఆంద్యళన గురించి రాయండి.  

 

 

 

 

 

 

లక్షాాత్మక ప్రశ్నలు (1 మార్ధా):  దిగువ ప్రశ్లకు ఒక పదంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

1. ప్రచినన యుధుం ఈ క్రంది సంవత్సరాల మధా ప్రపంచ దేశాల మధా ఘరిణ వాతావరణానిన సృషిేంచింది    

  1945 – 1991;     1945-2000;      1939-1945;    1939- 1995                             జ( 1945- 1991 

 

20 
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2. ప్రచినన యుధ్యునికి సంబంధించి ఈ క్రందివానిలో ఏ వాకాం సరైనది కాదు? 

U.S., U.S.S.R. రండూ విరోధ శిబ్లరాలుగా మారడం 

U.S., U.S.S.R. ప్రత్ాక్ష యుధుంలో పాల్గగనానయి 

రండు శిబ్లరాల మధా ఆయుధ పోటీ ఏరపడింది. 

రండు శిబ్లరాల మధా సిధ్యుంత్పరమైన విభేద్యలు ఉనానయి.  

జ( U.S., U.S.S.R. ప్రత్ాక్ష యుధుంలో పాల్గగనానయి 

3. చైనా ఈ క్రంది సంవత్సరంలో కమూానిస్తే రిపబి్లక్ గా అవత్రించింది 

   1948;     1947;     1949;     1950              జ( 1949 

4. NATO ను విసురించండి    జ( ఉత్ుర అటి్టంట్టక్ సంధి వావసి (North Atlantic Treaty Organisation) 

5. NAM ను విసురించండి.  జ( అలీనోదామం Non-Aligned Movement 

6. ఈ క్రందివానిలో ఏది సరైనది కాదు?  

   UNO ప్రధ్యన కారాాలయం        – నూాయార్ా 

   UNESCO ప్రధ్యన కారాాలయం  - పారిస్ 

   UNICEF ప్రధ్యన కారాాలయం    -  నూాయార్ా 

   అంత్రాాతీయ నాాయసినం        -  జెనీవా  

  జ( అంత్రాాతీయ నాాయసినం -  జెనీవా 

7. ఇవవబడిన దేశాలను అవి ఉనన సినం ఆధ్యరంగా పశిిమ నుండి తూర్ధపకు అమారిండి. 

ఈజిపేు, అమెరికా, చైనా, ఫ్రానుస 

జ( అమెరికా,  ఫా్రన్సు ,  ఈజపుర ,  చైనా 

8. రాండవ ప్రపంచ యుధుం జరగడం వలన ఎకుావగా ల్లభం పందిన దేశ్ం  _____      జ( అమెరికా 

9. ఇండియా, చైనాల మధా బఫర జోన్ గా _________ ఉంది.    జ( ట్టబెట్స 

10. సూయజ్ కెనాల్ ను జాతీయం చేసినవార్ధ _______    జ( నాజర్ 

11. 2014 సంవత్సరం నాట్టకి ఐకారాజాసమితిలో సభాదేశాల సంఖా _____     జ( 193  

12. చేగువెరా నాయకత్వంలో ఉదామం జరిగన ప్రాంత్ం _________    జ( ల్లట్టన్ అమెరికా 

13. సమాచారానిన పూరించండి 

హారీ ట్రుమన్      –  అమెరికా, 

అబుదల్ నాజర్     –  ఈజిపేు 
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స్తకరోన            -  ఇండోనేషియా 

యాసర్ అరాఫత్  -  ?                                         జ( పాలస్ట్ునా 

14. ఈ క్రందివానిలో భననమైనది 

నెహ్రూ,  అబుదల్ నాజర్,   హారీ ట్రుమన్,  స్తకరోన                   జ( హారీ ట్రుమన్ 

15. USSR ______ సంవత్సరంలో విచిఛననమైనది      జ( 1991 లో 

16. యూదులు పాలస్ట్ునాని ___________ గా పరిగణసుర్ధ.   జ( వాగదత్ు భూమి 

17. POK ను విసురించుము   జ( పాక్ ఆక్రమిత్ కాశీమర్ధ )Pakistan Occupied Kashmir) 

18. ఐకా రాజా సమితి ప్రస్తుత్ సెక్రటరీ జనరల్ __________     జ( ఆంటోని గుట్టరస్  

19. అరబ్ జాతీయవాదం, స్ఫషలిజం సిద్యదంత్లతో అధికారంలోకి వచిిన వాకిు  ________      జ( సద్యదం హుసేసన్ 

అతి లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు  (2 మార్ధాలు) :  దిగువ ప్రశ్నలకు ఒక వాకాంలో సమాధ్యనం రాయండి. 

20. అమెరికా అధాక్షుడు హారీ ట్రమన్ “యుదుం వలన మనం ప్రపంచంలో కెల్లి శ్కిువంత్మైన దేశ్ంగా అవిరిావించాం – చరిత్ర 

మొత్ుంలోనే ఇంత్ట్ట శ్కిుమంత్ దేశ్ం మర్కకట్ట లేదు” అని అనానర్ధ. వాాఖాానించండి. 

21. వీటో అధికారం గురించి వివరించండి? 

22. ప్రచినన యుధుం అంట్ట ఏమిట్ట? 

23. కవలం ఐదు దేశాలు మాత్రమే వీటో అధికారానిన అనుభవించడానిన నీవ్వ సమరిిసువా? వాతిరేకిసువా? ఎందుకు? 

24. రండు ధృవాల, ఏక ధృవ ప్రపంచం అనన పద్యలను వివరింపుము. 

లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4 మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు రండు నుండి నాలుగు వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 
25. రండవ ప్రపంచ యుధుం త్ర్ధవాత్ ప్రపంచ అధికారంలో ఎట్టవంట్ట మార్ధపలు వచాియి? 

26. సైనిక ఒపపంద్యలతో అగ్రరాజాాలు ఎల్ల ల్లభపడాాయి? 

27. భారత్దేశ్ం, పాకిసున్ ల అభవృధిుకి రండు దేశాల మధా శాంతి అవసరం ఏమిట్ట? 

28. ప్రచినన యుధుం వలి ఆయుధపోటీ, ఆయుధ నియంత్రణ రండూ ఎల్ల జరిగాయి?  

29. ప్రపంచ ఘరిణలకు కంద్రంగా పశిిమ ఆసియా ఎందుకు మారింది? 

30. “శ్రీలంక లో జాతి వైర్ధధ్యాలు భారత్దేశ్ంలో ద్యని సంబంధ్యలను ప్రభావిత్ం చేశాయి”. వివరించండి 

 
     వాాసరూప సమాధ్యన ప్రశ్నలు (8  మార్ధాలు):  దిగువ ప్రశ్నలకు నాలుగు నుండి ఎనిమిది వాకాాలలో సమాధ్యనం రాయండి. 

31. కవలం సైనిక ఒపపంద్యల నేపథాంలోనే కాకుండా ఆరిుక విధ్యనాల నేపథాంలో కూడా అలీనోదామం ఏరపడింది. దీనిని సమరిుంచండి. 

32. 20 వ శ్తాబదం చివరి నాట్టకి ఒకా దేశ్మే ప్రపంచం మీద పెత్ునం వహస్ఫుంది. ఈ నేపథాంలో అలీనోదామం పాత్ర  ఏమై ఉంట్టంది? 
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పట నై పుణ్యాల పార కి్టస్ బుక్ లెట్ కోస్త్ాం QR CODE  

పై న కాిక్ చేయాండి లేద్య QR  CODE ని సాన్ 

చేయాండి. 
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      లక్షాాత్మక ప్రశ్నలు  (1  మార్ధా) 

1. దిగువ రాషారలను తూర్ధప నుంచి పశిిమానికి అమరిండి : గుజరాత్, బీహార్, అర్ధణాచల్ ప్రదేశ్, పశిిమ బెంగాల్ 

Ans: అర్ధణాచల్ ప్రదేశ్, పశిిమ బెంగాల్, బీహార్, గుజరాత్ 

2. దిగువ పరవతాలను ఉత్ురం నుండి దక్షిణానికి అమరిండి : నీలగరి, ఆరావళి, సతుపరా, కారాిమం 

Ans: ఆరావళి, సతుపరా, నీలగరి, కారాిమం 

3.  దిగువ భారత్దేశ్ పటంలో గురిుంచబడిన కంద్రపాలిత్ ప్రాంత్ం ఏది? 

                  Ans: లడక్ 

 

 

 

 

4. దిగువ భారత్దేశ్ పటంలో గురిుంచిన నది పేర్ధ ఏమిట్ట? 

                     Ans: కృషాణ నది 

 

 

 

 

 

5. దిగువ పట్టనిన పరిశీలించి, అక్షాంశాల పరంగా భారత్దేశ్ం ఏ అరుగోళం లో కలదు? 

               Ans: ఉత్ుర అరుగోళం   
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       అతి లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (2 మార్ధాలు):  

6. దిగువ పట్టనిన చదివి, క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలను రాయండి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

i. యమున నది ఒడాున గల నగరం ఏది?  Ans: ఢిలిీ 

ii. లకోన ఏ నది ఒడాున కలదు?  Ans: గోమతి 

7. దిగువ పట్టనిన చదివి, క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలను రాయండి. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

i. ఏవేని రండు అత్ాధిక మానవాభవృదిు గల దేశాలను రాయండి?   Ans: అమెరికా, కెనడా, ఆసేరలియా 

Ii. భారత్దేశ్ం ఏ మానవాభవృదిు సమూహంలో గలదు? Ans: మధాసి 
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8. దిగువ పట్టనిన చదివి, క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలను రాయండి. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. దిగువ పట్టనిన చదివి, క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలను రాయండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. భారత్ దేశ్ భౌగోళిక సవరూపాలకు, ఆ 
ప్రాంత్ జనసంద్రత్కు గల సంబంధ్యనిన 
కనుగొనండి? 
Ans: పరవత్ ప్రాంతాలు త్కుావ 
జనసంద్రత్ను కలిగ ఉండగా, మైద్యన 
ప్రాంతాలు ఎకుావ జనసంద్రత్ను కలిగ 
వ్వనానయి. 
ii. దేశ్వాాపుంగా ప్రధ్యన పటణే కంద్రాలను 
గురిుంచండి. నగరాలిో అధిక జనాభా 
సంద్రత్ను మీర్ధ ఎల్ల వివరిసుర్ధ? 
Ans: ముంబ్య్, నూా ఢిలీి, కోల్ కతా.  
ఈ నగరాల మైద్యన ప్రాంత్ంలో ఉండటం 
వలన, చారిత్రకంగా అభవృదిు చందడం 
వలన అధిక జనసంద్రత్ను 
కలిగయునానయి. 

i. జనవరిలో 10 డిగ్రీల సెం. 
సగట్ట ఉష్ణణగ్రత్లు   
నమోదైన రాషారలు ఏవి? 
Ans: జముమ కాశీమర్, 
హమాచల్ ప్రదేశ్, 
ఉత్ురాంచల్, సికిాం 

ii.  25 డిగ్రీల సెం.నమోదైన 
పరిసర ప్రాంతాలలో 2౦ 
డిగ్రీల సెం. వృత్ుం 
ఏరపడట్టనికి కారణం? 

Ans: ఆ ప్రాంతాలు పరవత్ 
ప్రాంతాలు కావటం 
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      లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4 మార్ధాలు):  

10. దిగువ పట్టనిన చదివి, క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలను రాయండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

i. భారత్దేశ్ం తో సరిహదుద గల ఏవేని రండు దేశాలను రాయండి? 
Ans: పాకిసిన్, చైనా 

ii. భారత్దేశానికి పూరిుగా దక్షిణాన గల అక్షాంశ్ం ఏది? 
Ans: 8 డిగ్రీల 4 ని. ఉత్ుర అక్షాంశ్ం 

11. పై పట్టనిన చదివి, క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలను రాయండి. 
i. భారత్దేశ్ ప్రామాణక రేఖాంశ్ం ఏది? 

Ans: 82 డిగ్రీల 30 ని. తూర్ధప రేఖాంశ్ం 
ii. భారత్దేశ్ తూర్ధప, పశిిమ చివరల మధా దూరం ఎంత్? 

Ans: 2933 కి.మీ.  
12. పై పట్టనిన చదివి, క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలను రాయండి. 

i. భారత్దేశానికి పూరిుగా తూర్ధపన గల రేఖాంశ్ం ఏది? 
Ans: 97 డిగ్రీల 25 ని. తూర్ధప రేఖాంశ్ం 

ii. భారత్దేశానికి పూరిుగా పశిిమాన గల రేఖాంశ్ం ఏది? 
Ans: 68 డిగ్రీల 7 ని. తూర్ధప రేఖాంశ్ం  
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13. దిగువ పట్టనిన చదివి, క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలను రాయండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. పగుల లోయలో ప్రవహంచు నది ఏది? 

            Ans: నరమద 

ii. ఖనిజ సంపదకు ప్రసిదిు చందిన పీఠభూమి? 

Ans: చోట్ట నాగపూర్ పీఠభూమి 

14. పై పట్టనిన చదివి, క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలను రాయండి. 

i. మాల్లవ పీఠభూమి దక్షిణపు సరిహదుద ఏది? 

Ans: వింధా శ్రేణ 

ii. భారత్దేశ్ వాయువాన గల పరవత్ శ్రేణ? 

Ans: ఆరావళి 

15. పై పట్టనిన చదివి, క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలను రాయండి. 

i. ఖనిజ సంపదకు ప్రసిదిుగాంచిన పీఠభూమి? 

Ans: చోట్ట నాగపూర్ 

iii. దీవపకలప పీఠభూమి ఉత్ుర భాగం? 

Ans: మాల్లవ పీఠభూమి 
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     వాాస రూప సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4 మార్ధాలు):  

 

1. భారత్దేశ్ అవ్వట్స లైన్ పటంలో దిగువ ప్రదేశాలను గురిుంచండి. 
 
i) సూరోాదయం మొదట్టగా అగు రాష్ట్రం  ii)  విద్యా విపివం సంభవించిన రాష్ట్రం 

iii)  గుజరాత్     iv) అండమాన్ నికోబర్ దీవ్వలు 

     (లేద్య) 

v) కచార్ కొండలు గల రాష్ట్రం  vi) ప్రవాళ భతిుకలచే ఏరపడిన కంద్రపాలిత్ ప్రాంత్ం  

vii)  రాజసిన్    viii) లడక్ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. అర్ధణాచల్ ప్రదేశ్ 
ii. హమాచల్ ప్రదేశ్ 

iii. గుజరాత్ 

iv. అండమాన్ నికోబర్ దీవ్వలు 

v. అససం 

vi. లక్షదీవ్వలు 

vii. రాజసిన్ 

viii. లడక్ 
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2. భారత్దేశ్ అవ్వట్స లైన్ పటంలో దిగువ ప్రదేశాలను గురిుంచండి. 
 
i) మాక్ డోక్ డింపెప్ లోయ గల రాష్ట్రం 

ii) భారత్ ప్రామాణక రేఖాంశ్ం పోవ్వ నగరం   iii)  ముంబ్యి   iv) పుదుచేిరి 

     (లేద్య) 
v) కారాిమం కొండలు గల రాష్ట్రం 

vi) అగన పరవత్ ఉదావం వలన ఏరపడిన కంద్రపాలిత్ ప్రాంత్ం   vii)  పంజాబ్    viii) బీహార్ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

i. మేఘాలయ 

ii. అలహాబ్ద్ 

iii. ముంబ్యి 

iv. పుదుచేిరి 

v. కరళ 

vi. అండమాన్ నికోబర్ దీవ్వలు 

vii. పంజాబ్ 
viii. బీహార్ 
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3. భారత్దేశ్ అవ్వట్స లైన్ పటంలో దిగువ ప్రదేశాలను గురిుంచండి. 
 
i) భారత్దేశానికి దక్షిణాన చిటేచివర గల అక్షాంశ్ం 
iii) భారత్ ప్రామాణక రేఖాంశ్ం   iii)  K2    iv) సిమా ి
     (లేద్య) 
v) భారత్దేశ్ం మధా గుండా పోవ్వ ప్రధ్యన అక్షాంశ్ం 
vi) భారత్దేశ్ ప్రధ్యన భూభాగానికి దక్షిణాన చిటేచివరి ప్రాంత్ం   vii)  నూాఢిలిీ    viii) చనెపని 

 

4. భారత్దేశ్ అవ్వట్స లైన్ పటంలో దిగువ ప్రదేశాలను గురిుంచండి. 
i) భారత్దేశానికి పశిిమాన చిటేచివరి ప్రాంత్ం ii) భారత్దేశానిన, శ్రీలంకను వేర్ధ చేయు జలసంధి   
iii)        నంగ పరవత్ం    iv) లూని నది 
     (లేద్య) 
v) జల భాగంలో భారత్దేశానికి దగగరిగా గల దేశ్ం 
vi) మూడు సముద్రాల కలయిక గల ప్రదేశ్ం  vii)  నరమద్య నది    viii) ఎవరసే్ శిఖరం 

 
5. భారత్దేశ్ అవ్వట్స లైన్ పటంలో దిగువ ప్రదేశాలను గురిుంచండి. 

i) భారత్దేశ్ంలో గొపప ఎడారి                ii) దీవపకలప నదులలో రండవ పెదద నది 
iii)          కోరమండల్ తీరం    iv) అమరావతి 
     (లేద్య) 
v)  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మంచి నీట్ట సరస్తస 

vii) దీవపకలప నదులలో పడవైన నది              vii)  పశిిమ కనుమలు    viii) అనైముడి 
 

6. భారత్దేశ్ అవ్వట్స లైన్ పటంలో దిగువ ప్రదేశాలను గురిుంచండి. 
 
i) భారత్దేశ్ంలో పురాత్న పరవతాలు                ii) ఒడిససలో గల సరస్తస  
iii)      కెనరా తీరం     iv) ఊట్ట 
     (లేద్య) 
v)  భారత్దేశ్ంలో నవీన పరవతాలు 

viii) థార్ ఎడారిలో ప్రవహంచు నది   vii)  మిషిమ కొండలు  viii) జసార్ శ్రేణ 
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       లకా్ష్య త్మ క ప్రశ్న లు (1  మార్ధా) 

1. దిగువ దేశాలను పశిిమం నుండి తూర్ధపనకు అమరిండి: జపాన్, ఇటలీ, రషాా, అమెరికా 
Ans: అమెరికా, ఇటలీ, రషాా, జపాన్ 

2. దిగువ ప్రాంతాలను తూర్ధప నుండి పశిిమానికి అమరిండి: నూాయార్ా, సెయింట్స పీటర్స బర్గ, నూా ఢిలిీ, జెనివా 
Ans: నూా ఢిలిీ, సెయింట్స పీటర్స బర్గ, జెనివా, నూాయార్ా 

3.  దిగువ ప్రపంచ పటంలో గురిుంచిన దేశ్ం ఏది? 

                  Ans: అమెరికా 

 

 

 

 

4. దిగువ ప్రపంచ పటములో గురిుంచబడిన ఖండం ఏది? 

                     Ans: ఆఫ్రికా 

 

 

 

 

 

 

5. దిగువ ప్రపంచ పటములో గురిుంచబడిన  నగరం ఏది? 

               Ans: నూా ఢిలిీ   
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       అతి లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (2 మార్ధాలు)  

6. దిగువ పటమును చదివి క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

i. రండవ ప్రపంచ యుదు కాలంలో జరమనీ సమ్రాజాంలోని ఏవేని రండు దేశాల పేరిను రాయండి? 

                              Ans: నారేవ, ఇటలీ 

ii. రండవ ప్రపంచ యుదు కాలంలో మిత్ర రాజా కూటమిలోని దేశాలను రాయండి? 
Ans: బ్రిటన్, ఐస్ ల్లండ్ 

7. పై పటమును చదివి క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 
 

i. ఈ పటము దేనిని గురించి తెలియజేస్తుంది? 

Ans: రండవ ప్రపంచ యుదు సమయంలో జరమనీ సమ్రాజాం 

ii. ఈ పటములో చూపబడిన ఖండం ఏది? 
                  Ans: ఐరోపా 
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8. దిగువ పట్టనిన చదివి క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. జపాన్ నియంత్రణలో లేని దేశాల పేరిను రాయండి. 
Ans: భారత్దేశ్ం, ఆసేరలియా 

ii. జపాన్ నియంత్రణలో గల దేశాల పేరిను రాయండి. 
Ans: కొరియా, తైవాన్ 

9. పై పట్టనిన చదివి క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 

                   i.     డచ్ ఈసే్ ఇండీస్ ఏ దేశానిన పరిపాలించింది?  Ans: ఇండోనేషియా              

                   ii.     పై పటకు ఏ అంశానిన తెలియజేస్తుంది?          Ans:  1942లో జపాన్ నియంత్రణలో ఉనన ప్రాంత్ం   

10. పై పట్టనిన చదివి క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 

                   i.     పై పటములో గల సముద్రాల పేరిను రాయండి.   

                          Ans: ట్టస్ మాన్ సముద్రం, తిమోర్ సముద్రం              

                   ii.    పై పటము లో ఏ ఖండము చూపబడుతుంది?   
                            Ans: ఆసియా 
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       లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4  మార్ధాలు) 

11. దిగువ పట్టనిన చదివి క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

12. దిగువ పట్టనిన చదివి క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. దిగువ పటము ఏ అంశానిన 
తెలియజేస్తుంది? 
Ans: రాషారల పునుఃవాసి్ట్కరణకు 
ముందు దీవపకలప దక్షిణ 
ప్రాంత్ంలో వివిధ ప్రాంతాలు 

 
ii. రాషారల పునుఃవావసి్ట్కరణకు 

ముందు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో భాగం 
కాని ప్రాంత్ం? 
Ans: హైద్రాబ్ద్ (తెలంగాణా) 
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i. 1968 లో నాటో నుండి విరమించుకునన దేశ్ం?  
Ans: అలేబనియ 

ii. 1952 లో నాటోలో చేరిన దేశాలు? 
Ans: గ్రీస్,  టరీా 
 

13. దిగువ పట్టనిన చదివి క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. ఈ పటము ప్రకారం ఏ దేశ్ం త్మ భూభాగానిన క్రమేన కోలోపయింది?  Ans: పాలస్ట్ునా 
 

ii. యూదుల ప్రతేాక దేశ్ం ఏది?  Ans:  ఇజ్రాయిల్ 
 

 
14. పై పట్టనిన చదివి క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. సరాదర్ సరోవం అనకటే ఏ రాషరంలో కలదు?   Ans: గుజరాత్ 
 

ii. నరమద్య నది జనమసినం?  Ans: అమరకంటక్ 
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     వాాసరూప సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4 మార్ధాలు)  

 

15. దిగువ ప్రదేశాలను క్రంది ఇవవబడిన ప్రపంచ పటలులో గురిుంచండి. 
 

i. ఐకారాజా సమితి ప్రధ్యన కారాాలయం గల నగరం 
ii. స్ఫషలిసే్ విపివం సంభవించిన దేశ్ం 
iii. జరమనీ  iv. నాగసకి 

     (లేద్య) 

                 v. నానాజాతి సమితి ప్రధ్యన కారాాలయం గల నగరం 
     vi.  మిత్ర రాజాకూటమికి నాయకత్వం వహంచిన దేశ్ం   

vii. ఆసేరలియా  viii. సెయింట్స పీటర్స బర్గ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16. దిగువ ప్రదేశాలను క్రంది ఇవవబడిన ప్రపంచ పటలులో గురిుంచండి. 

i. 1918 లో మహళలకు ఓట్ట హకుా కలిపంచిన దేశ్ం 
ii. పంచవరి ప్రణాళికలను అమలు చేసిన మొదట్ట దేశ్ం 
iii. అమెరికా   iv. భారత్దేశ్ం 

     (లేద్య) 

                v. యునెస్ఫా ప్రధ్యన కారాాలయం గల నగరం 
   vi. అంత్రాాతీయ నాాయసినం గల దేశ్ం 
  vii. జపాన్   viii. బంగాిదేశ్ 
 

i.  నూాయార్ా 

ii.  రషాా 

iii. జరమనీ 

v. జెనీవా 

iv. నాగసకి 

vi. బ్రిటన్ 

viii. సెంట్స పీటర్స బర్గ 
vii. ఆసేరలియా 
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17. దిగువ ప్రదేశాలను క్రంది ఇవవబడిన ప్రపంచ పటలులో గురిుంచండి. 
i. తీవ్ర ఆరిుక మాందాం వలన ప్రభావం కాని దేశ్ం 
ii. యునిసెఫ్ కంద్ర కారాాలయం గల నగరం 
iii. ఇటలీ iv. యునైటెడ్ కింక్ డమ్స 

                                                                              (లేద్య) 
          v. తీవ్ర ఆరిుక మాందాం వలన ఎకుావ్వగా ప్రభావిత్ం అయిన దేశ్ం 

    vi. అలీన దేశాల మొదట్ట సమావేశ్ం జరిగన నగరం 
    vii. చైనా viii. కెనాా 
 

18. దిగువ ప్రదేశాలను క్రంది ఇవవబడిన ప్రపంచ పటలులో గురిుంచండి. 
i. త్రిరాజా కూటమికి నాయకత్వం వహంచిన దేశ్ం 
ii. FAO ప్రధ్యన కారాాలయం గల నగరం 
iii. ఆసిరయా iv. మాస్ఫా 

(లేద్య) 
          v. మిత్ర రాజా కూటమికి నాయకత్వం వహంచిన దేశ్ం 

    vi. అలీన దేశాల మొదట్ట సమావేశ్ం జరిగన దేశ్ం 
    vii. పోల్లండ్  viii. హరోషిమా 

19. దిగువ ప్రదేశాలను క్రంది ఇవవబడిన ప్రపంచ పటలులో గురిుంచండి. 
i. వైమర్ గణత్ంత్రం ఏరపడిన దేశ్ం 
ii. అంగోల్లను పాలించిన దేశ్ం 
iii. కాంగో iv. శ్రీలంక 

(లేద్య) 
          v. కొత్ు ఒపపందంతో సంబంధం గల దేశ్ం 

    vi. బ్ండుంగ్ సమావేశ్ం జరిగన దేశ్ం 
    vii. అంగోల్ల  viii. ది హేగ్ 

20. దిగువ ప్రదేశాలను క్రంది ఇవవబడిన ప్రపంచ పటలులో గురిుంచండి. 
i. పౌర యుదుం చోట్టచేస్తకునన దేశ్ం 
ii. భారత్దేశ్ రాజధ్యని 
iii. పాకిసిన్  iv. యుగోసేివియా 

(లేద్య) 
          v. యుదుల ప్రతేాక దేశ్ం  

    vi. బ్రిటన్ రాజధ్యని 
    vii. పాలస్ట్ునా  viii. బెలాియం 
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       లక్షాాత్మక ప్రశ్నలు (1  మార్ధా) 

1. దిగువ పట్టకే ఆధ్యరంగా బ్ర్ గ్రాఫ్ ను గీయండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. దిగువ పట్టకేను చదివి, క్రంది ప్రశ్నకు సమాధ్యనం రాయండి. 

 

 

 

 

 

 

• మానవాభవృదిు అధికంగా గల రాష్ట్రం?   Ans: హమాచల్ ప్రదేశ్ 
 

 

రాషారలు 

పంజాబ్          హ.ప్ర            బీహార్ త్ల
సరి

 ఆ
ద్య
య
ం రూ

పా
యి
లలో

 

కొనిన రాషారల త్లసరి ఆద్యయం 
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3. దిగువ పట్టకేను ఆధ్యరంగా ’పై’ గ్రాఫ్ ను గీయండి. 

 

 

 

 

 

Ans:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. దిగువ కెపమిో గ్రాఫ్ ను చదివి, దిగువ ప్రశ్నకు సమాధ్యనం రాయండి. 

 

• అత్ాధిక వరిపాత్ం నమోదైన నెలలు  
ఏవి? 
 
Ans: జులై, ఆగష్ట ే

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

92%

ఉపాధి%

వ్యవ్సీ్థకృత 
రంగం

అవ్యవ్సీ్థకృత 
రంగం

50%50%

స్థీల జాతీయోతపత్త ి%

వ్యవ్సీ్థకృత 
రంగం

అవ్యవ్సీ్థకృత 
రంగం
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       అతి లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (2 మార్ధాలు)  

 

5. దిగువ పట్టకేను చదివి, క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. భారత్దేశ్ం కంట్ట మానవాభవృదిులో మెర్ధగైన సియిలో గల దేశ్ం ఏది? Ans:  శ్రీలంక 

ii. భారత్దేశ్ం కంట్ట త్లసరి ఆద్యయం త్కుావ్వగా వ్వననపపట్టకి, ఆయుుఃప్రమాణంలో మెర్ధగుగా గల దేశ్ం ఏది?  

Ans: బంగాదిేశ్, నేపాల్ 

6. పై పట్టకేను చదివి, క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 

i. త్లసరి ఆద్యయం త్కుావ్వగా వ్వననపపట్టకి, ఆయుుఃప్రమాణం ఎకుావ్వగా వ్వండట్టనికి కారణమై వ్వండవచుి? 

Ans: ప్రభుత్వం మంచి ఆరోగా సదుపాయాలను కలిపంచి ఉండవచుి. 

ii. మానవాభవృదిు సూచికలో ప్రధ్యన అంశాలు ఏవి? Ans: త్లసరి ఆద్యయం, ఆయుుఃప్రమాణం, విదా 

7. దిగువ పట్టకేను చదివి, క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 

 

 

 

 

i. పై పట్టేక ద్యవరా మీర్ధ గమనించిన ప్రధ్యన మార్ధపలు ఏమిట్ట? 
Ans: 1972-73, 2009-10 మధా కాలంలో వావసయరంగంలో ఉపాధి త్గగగా, పారిశ్రామిక సేవా రంగాలలో 
ఉపాధి పెరిగనది. 
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ii. ఈ మార్ధపలకు కారణాలు ఏమిట్ట? 
Ans: వావసయ రంగం ల్లభద్యయకంగా లేకపోవటం మరియు పారిశ్రామిక సేవా రంగాలు విసురించి ఉపాధి 
అవకాశాలు పెరగటం. 

 

       లఘు సమాధ్యన ప్రశ్నలు (4  మార్ధాలు) 

 
8. దిగువ ’పై’ గ్రాఫ్ ను చదివి, క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. సేవా రంగంలోని ఉప రంగాలు ఏవి?                              
Ans: i. వాాపారం, హటళ్లళ, రవాణా, ప్రసరాలు, ii. ఆరిుక, బీమా, సిిరాసిి, iii. ప్రజా, సమాజిక, వాకిుగత్ సేవలు 

ii. సేవా రంగంలో ఏ ఉప రంగం సూలి దేశీయోత్పతిుకి అధిక వాట్టను సమకూర్ధితుంది?                                  
Ans: వాాపారం, హటళ్లళ, రవాణా, ప్రసరాలు 

9. దిగువ కెపమిో గ్రాఫ్ ను చదివి, క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 
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i. జైపూర్ లో అత్ాంత్ వేడి గల నెలలు?  Ans: మే, జూన్ 

ii. చనెపనలో అత్ాధిక వరిపాత్ం గల నెల?   Ans: నవంబర్ 

 

10. పై  కెపమిో గ్రాఫ్ ను చదివి, క్రంది ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 
 

i. వరిపాత్ం పందడంలో చనెపనకి, జైపూర్ కు మధా తేడాను రాయండి?  Ans: చనెపన ఈశానా ర్ధతుపవన 
కాలంలో అత్ాధిక వరిపాత్ం పందగా, జైపూర్ నైర్ధతి ర్ధతుపవన కాలంలో అధిక వరిపాతానిన పందుచుననది. 

ii. చనెపనలో సంవత్సరం పడుగున ఒక రకమైన ఉష్ణణగ్రత్లు నమోదవట్టనికి కారణం ఏమిట్ట?                
Ans: చనెపన సముద్ర తీరంలో ఉండటం వలన 

11. దిగువ పట్టకే ఆధ్యరంగా బ్ర్ గ్రాఫ్ ను గీయండి. 

 

 

 

 

 

 

 

     Ans: 
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       వాాసరూప సమాధ్యన ప్రశ్నలు (8  మార్ధాలు) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13. క్రంద ఇవవబడిన పట్టకేను చదివి, దిగువ ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 
14. . 

12. క్రంద ఇవవబడిన బ్ర్ గ్రాఫ్ ను చదివి, దిగువ ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 
13.  i. 16 వ శ్తాబదంలో యుదు మరణాల సంఖా? 

Ans: 1.6 మిలియను ి
ii. ప్రతీ శ్తాబదంకి యుదు మరణాల సంఖా 

పెరగట్టనికి కారణం ఏమై ఉండవచుి? 
Ans: సంకతికత్ అభవృదిు చందటం 

iii. ఏ శ్తాబదం నుంచి ఏ శ్తాబ్దనికి మధా ప్రతి 
వెయిా మందికి యుదు మరణాలు త్గాగయి? 
Ans: 17 వ శ్తాబదం నుండి 18 వ శ్తాబదం 
మధా 

iv. ఈ బ్ర్ గ్రాఫ్ ఏ అంశానిన 
తెలియజేస్తుంది? 
Ans: 1500 – 1999 మధా యుదు 
మరణాలు 

i. రషాాపై జరమనీ దండెతిున సంవత్సరం ? 

Ans: 1941 

ii. ఐకారాజా సమితి సిపన జరిగన సంవత్సరం? 

Ans: 1945 

iii. 1919 లో జరిగన సంఘటనలు ఏవి? 

Ans: వరసయిల్స ఒపపందం, నానాజాతి సమితి 

ఏరాపట్ట 

iv. కమూానిష్టే విపివం సంభవించిన సంవత్సరం? 

Ans: 1917 

www.bestsocialteacher.com 

www.bestsocialteacher.com



 
80 DCEB- VIZIANAGARAM       10TH CLASS QUESTION BANK AND PRACTICE PAPERS సాంఘిక శాస్త్ర ాం 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. క్రంద ఇవవబడిన బ్ర్ గ్రాఫ్ ను చదివి, దిగువ ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 
15.  

15. క్రంద ఇవవబడిన పట్టకేను చదివి, దిగువ ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 

 

i.  ఈ గ్రాఫ్ ఏ కాల్లనికి సంబంధించినది? 
Ans: 1880-1914 

ii. 1910 లో ఆయుధ్యలపై పెట్టేన మొత్ుం ఖర్ధి 
ఎంత్? 
Ans: 288 మిలియన్ పౌండిు 

iii. ఆయుధ్యలపై పెట్టేన ఖర్ధిలో ఎల్లంట్ట మార్ధపలు 
వచాియి? 
Ans: దశాబ్దనికి దశాబ్దనికి ఖర్ధి పెరిగంది 

iv. ఈ గ్రాఫ్ ఏ దేశాల సైనిక ఖర్ధిను తెలియజేస్తుంది? 
Ans: జరమనీ, ఆసిరయా-హంగరీ, బ్రిటన్, రషాా, 
ఇటలీ, ఫ్రాన్స 

i.  రషాాలో భూముల ఏక్టకరణ ఎవర్ధ కాలంలో 

జరిగంది? 

Ans: సేలిన్ 

ii. రకుసికు ఆదివారం చోట్టచేస్తకునన దేశ్ం ఏది? 

Ans: రషాా 

iii. రషాా స్ఫషల్ ప్రజాసవమిక కారిమకుల పారేీ ఏరాపట్ట 

ఎపుపడు జరిగంది? 

Ans: 1898 

iv. కొమిన్ టర్న ఏరాపట్ట ఏ సిద్యుంత్ ప్రాతిపదికన 

జరిగంది? 

Ans: కమూానిజం 
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17. క్రంద ఇవవబడిన బ్ర్ గ్రాఫ్ ను చదివి, దిగువ ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 

 

16. క్రంద ఇవవబడిన పట్టకేను చదివి, దిగువ ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 

 

i.  వైమర్ గణత్ంత్రం ఏరపడిన దేశ్ం ఏది? 

Ans: జరమనీ 

ii. రండవ ప్రపంచ యుద్యునికి త్క్షణ కారణం? 

Ans: పోలెండ్ పై జరమనీ దండెత్ుడం 

iii. 1941 లో జరిగన రండు సంఘటనలను 

రాయండి? 

Ans: యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్ పై జరమనీ దండెత్ుడం, 

యూదుల పై సమూహక హతాాకాండ 

iv. హటిర్ జరమనీకి ఛానసలర్ కావటం ఏ సంవత్సరంలో 

జరిగంది? 

Ans: జనవరి 30, 1933 

i.  రాజాాంగం ఎపుపడు అమలులోకి వచిింది? 

Ans: జనవరి 26, 1950 

ii. ఎకుావ రాజాాంగ సవరణలు ఏ ప్రధ్యన మంత్రి 

కాలంలో జరిగాయి? 

Ans: ఇంధిరా గాంధీ 

iii. త్కుావ రాజాాంగ సవరణలు జరిగన కాలం? 

Ans: 1951-60 

iv. 1991-2000 లో ఎనిన రాజాాంగ సవరణలు 

జరిగాయి? 

Ans: 16 
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18. క్రంద ఇవవబడిన “పై చార్”ే ను చదివి, దిగువ ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 

 

19. క్రంద ఇవవబడిన “పట్టకే” ను చదివి, దిగువ ప్రశ్నలకు సమాధ్యనాలు రాయండి. 

 

i. యునైటెడ్ ఫ్రంట్స ప్రభుత్వ కాలము? Ans: 1996-1998 
ii. నేషనల్ డెమోక్రాట్టక్ అలయన్స కు నాయకత్వం వహంచిన పారేీ? Ans: భారతీయ జనతా పారేీ 
iii. నేషనల్ ఫ్రంట్స ప్రభుతావనికి మదదతునిచిిన పారేీలు?   Ans: సిపిఎం, సిపిఐ, బ్లజెపి 
iv. సంక్టరణ ప్రభుత్వం అనగానేమి? 

Ans: ఒకట్ట కంట్ట ఎకుావ పారేీలు ఒక కూటమిగా ఏరపడి, ఏరాపట్ట చేసిన ప్రభుతావనిన సంక్టరణ ప్రభుత్వం అందుర్ధ. 
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                                                                                                                                చిత్రర లు 

i. బ్బ్రి మస్ట్ద్ కూలిివేత్ నాట్ట ప్రధ్యనమంత్రి ఎవర్ధ?   Ans: శ్రీ పి.వి. నరసింగరావ్వ 

ii. మండల కమీషన్ సిఫార్ధసలను అమలుచేసిన ప్రధ్యనమంత్రి?  Ans: శ్రీ వి.పి.సింగ్ 

iii. ఆపరేషన్ బ్లి సేర్ ఏ సంవత్సరంలో చోట్టచేస్తకుంది?  Ans: 1984 

iv. రామజనమ భూమి రథయాత్రను నిరవహంచినది?   Ans: ఎల్.కె.అధ్యవని 
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1.        నీట్ట సంరక్షణ 
1. ఇంట్టంట్ట ఇంకుడు గుంత్ -  భవిషాతుుకు నిశిింత్ 
2. చుకా నీట్ట పదుపు – భవిషాతుుకు మదుపు 
3. నీర్ధ ఉంట్ట ఏదైనా సజీవం – లేదంట్ట సమసు ప్రపంచం నిరీావం  
4. ప్రతి నీట్ట బొటే్ట – ప్రగతికి మెటే్ట 

2. లింగ వివక్షత్ 
1. అమామయైనా, అబ్బయైనా – ఆదరించు సమంగా ఎవరినైనా 
2. అమామయిల పట ిఎందుకు కక్ష – వాళ్ళళ మీకు రక్ష 

3. పరాావరణ పరిరక్షణ 
1. ప్రతి ఒకారి కరువాం – పరాావరణ పరిశుభ్రం 
2. ప్రతి జీవినీ బత్కనిద్యదం – పరాావరణానిన కాపాడుకుంద్యం 
3. పాిసేిక్ ని మానెసేు చాలు  – అదే పరాావరణానికి మేలు 

4. వాతావరణ కాలుషాం 
1. కాలుషాానిన నివారించు -  కలకాలం జీవించు 
2. వాహన వినియోగం త్గగంచు – వాతావరణానిన పరిరక్షించు 
3. పాిసేిక్ ని విడనాడుద్యం – కాలుషాానిన అరికడద్యం 

                                                                                                           నినాద్యలు 

5. బ్లికా విదా 
1. బ్లికల చదువ్వ – భావి త్రానికి మదుపు 
2. బ్లికల చదువ్వ – బంగార్ధ భవిషాతుుకు 
మదుపు 
3. ఆడపిలిల చదువ్వ – అంధ విశావసలకు అదుపు 
4. చదువ్వకునన ఆడపిలిలు – నవ సమాజ సిపకులు 
6. ఆహార భద్రత్ 
1. అందరిక్ట ఆహారం –  అభవృధిుకి అవసరం 
2. ఆహార భద్రత్ – ఆరోగాానికి భద్రత్ 
3. సరసమైన ధరలకు ఆహారం – సమాజ 
శ్రేయస్తసకు శుభప్రదం 
4. అందుబ్ట్టలో ఆహారం – కర్ధవ్వలకు కళ్ళళం 
7. శ్కిు వనర్ధల పదుపు 
1. శ్కిు వనర్ధలను పదుపు చేసేు – వాట్టని ఉత్పతిు 
చేసినట్టి 
2. ప్రకృతి వనర్ధల పదుపు -  ప్రగతికి మదుపు 
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8. భూగోళం వేడెకాట్టనిన నివారించడం 
1. చటిను పెంచండి దండిగ – ఏసిలు ఎందుకు దండగ. 
2. చటిను పెంచండి – భూమిని కాపాడండి 
3. రసయనిక వావసయం వదుద – సేంద్రియ వావసయం ముదుద 
4. వాకిుగత్ వాహనం లో ప్రయాణం కనాన  – ప్రజా రవాణా వాహనంలో ప్రయాణం మినన  
7. జనాభా నియంత్రణ 
1. చినన కుట్టంబం – చింత్లు లేని కుట్టంబం    
2. అధిక సంతానం – అనరాిలకు మూలం  
3. పెదద కుట్టంబం – పేద కుట్టంబం   
4. ఒకర్ధ లేద్య ఇదదర్ధ చాలు – దేశానికి కలుగును మేలు  
8. శాంతి యొకా ఆవశ్ాకత్ )యుధు నివారణ(  
1. యుద్యునిన దేవషిద్యదం – శాంతిని ప్రేమిద్యదం      
2. యుదుం వినాశ్నం – శాంత్ం వికాసం  
3. యుదుం వదుద – శాంతియే ముదుద               
4. యుద్యదనికెందుకు తొందర – చరిలు జర్ధపు ముందర 
5. రాక్షస్తల ఆయుధం యుదుం – రక్షకుల ఆయుధం శాంతి   
6. ప్రాణాలు తీసే ఆయుధ్యల కనాన – శాంతిని పెంచే చరిలు మినన 

 

 

 

• భారత్ రాష్ట్రపతి   - శ్రీ రాం బ్ధ్ కోవింద్ 
• భారత్ ఉపరాష్ట్రపతి   - శ్రీ ఎం. వెంకయా నాయుడు 

• ప్రధ్యనమంత్రి    - శ్రీ నరేంద్ర మోది 
• భారత్ ప్రధ్యన ఎనినకల కమీషనర్  - శ్రీ స్తశీల్ చంద్ర 
• RBI గవరనర్    - శ్రీ శ్కిు కాంత్ ద్యస్ 
• NITI Ayog చైరమన్   - శ్రీ ప్రధ్యన మంత్రి (నరేంద్ర మోది) 
• NITI Ayog వైస్ చైరమన్   - శ్రీ రాజీవ్ కుమార్ 

• UNO సెక్రటరీ జనరల్   - శ్రీ అంటోనియా గెటరస్ 
• ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖామంత్రి  - శ్రీ వై.ఎస్. జగనోమహన్ రడిా 
• ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గవరనర్   - శ్రీ బ్లసవ భూషన్ హరిచందన్ 
• ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మానవ వనర్ధల అభవృదిు శాఖా మంత్రి ( విద్యాశాఖా మంత్రి)    

     -               శ్రీ ఆది మూలపు స్తరేష్ 
• భారత్ మానవ వనర్ధల అభవృదిు శాఖా మంత్రి ( విద్యాశాఖా మంత్రి)     

     -               శ్రీ ధరేమంద్ర ప్రధ్యన్ 

 

                                                                                                             ముఖ్ామై న పదవులు - వాకుు లు 
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