
పదవ తరగతి సంగర హణాతమక మూల్యంకనం

సంఘిక శాసర ం పేపరు – I & II 
మాదిరి పర శాాపతర ం (తెలుగు మాధ్యమం)

సమయం: 3:55 Hrs గరిష్ట మారుులు : 100

నిబంధనలు:
i) సమాధానాలురాయడానికి 3.00 గంటలు. అదనంగా ప్రశ్నాపత్రం చదవడానికి 15 నిముషాలుసమయం కేటాయంచబడంది.
ii) ప్రశ్నాపత్రంలోనాలుగుసెక్షన్లు ఉనాాయ.
iii) సెక్షన్ IV లోఅంతర్గత ఎంపిక ఉంటంది.

సెక్షన్ – I

Note: i) ఈసెక్షన్ నందు ఏదైనాప్రశ్ాకు ఒకటి కంటే ఎకుువ సార్లు సమాధానంవ్రాసే్తమునుపటి సమాధానంమాత్రమే
పరిగణంప అడుతంది.

ii) అనిా ప్రశ్ాలకూ సమాధానంవ్రాయండ.
iii) ప్రతి ప్రశ్ాకూ 1 మార్లు. 12×1= 12

1. తూర్పు తీరమైదానమును మూడు భాగాలుగా విభజించవచ్చు. అవి
1. ఉత్కళ తీరిం 2. సర్కకర్ప తీరిం 3.         ?

జ. కోరమిండల్ తీరిం
2. క్రింది వానిలో అింత్య వస్తువు ఏది?

1. బియ్యిం 2. ఊక 3. వడుు 4. ఇడ్లు
జ. ఇడ్లు
3. 2013 లో జరిగిన ఐ.పి.సి.సి. సదస్తు ఈ పట్టణింలో జరిగిింది.

1. లిండన్ 2. పారిస్ 3. వియ్న్నా 4. వార్కు
జ. వార్కు (పోలిండ్)
4. క్రింది పట్టటకలోని సమచార్కనిా పరిశీలించి దిగువ ఇచిున ప్రశ్ాకు సమధానిం వ్రాయ్ిండి.

భారత్దేశ్ింలో రింగాల వారీగా కారిికుల వివర్కలు (2009-10)

ప్రశ్ా: ఏ రింగిం అతి త్కుకవ మింది కారిికులకు ఉపాధిని కలుస్ుింది.
జ. పరిశ్రమల రింగిం (22%)
5. క్రింది ఇవవబడిన భారత్దేశ్ింలోని పట్టణాలను అవి ఉనా స్థాన్ననిా అనుసరిించి ఉత్ురిం నుిండి దక్షిణ దిశ్గా అమరుిండి.

కన్నయకుమరి, లెహ్, భోపాల్, హైదర్కబాదు, సిము
జ. లెహ్, సిము, భోపాల్, హైదర్కబాదు, కన్నయకుమరి
6. క్రింది ఇవవబడిన బార్ గ్రాఫ్ ను పరిశీలించి దిగువ ఇవవబడిన ప్రశ్ాకు సమధానిం వ్రాయ్ిండి.

ప్రశ్ా: దిగువ మధ్య త్రగతి ప్రజల కాలరీల వినియోగిం ఎింత్?
జ. 1900 కిలో కాలరీలు

రంగం ఉపాధి (%)

వయవసయం 83

పరిశ్ర మలు 22

సేవలు 25



7. మొదట్ట జత్లోని సమచారిం మధ్య ఉనా సింబింధ్ిం ఆధారింగా రిండవ జత్ను పూరిుచేయ్ిండి.
ఫాసిజిం : బెనిటో ముస్ులనీ :    :     న్నజీజిం :        ?

జ. అడాల్్ హిట్ుర్
8. మొదట్ట ప్రపించ యుదధిం త్ర్కవత్ ఏరుడిన శింతి సింసా ఏది?
జ. న్నన్నజాతి సమితి
9.  క్రింది ఇచిున ఆరిధక మింధ్య లక్షణాలలో సరికానిది ఏది?  

ప్రజల కొనుగోలు శ్కిు త్గిిపోవడిం,  ధ్రలు పెరిగిపోవడిం, గిర్కకీ త్గిడిం.
జ. ధ్రలు పెరిగిపోవడిం ( ఆరిధక మింధ్య పరిసిాతులలో ధ్రలు పడిపోతాయి)
10. భారత్ దేశనికి ప్రధాన మింత్రిగా సేవలిందిించిన ఈ తెలుగు వయకిుని గురిుించి సమధాన పత్రింలో ఆయ్న పేర్ప వ్రాయ్ిండి. 

జ. పి.వి. నరసిింహార్కవు గార్ప.(పాముల పరిు వింకట్ నరసిింహార్కవు గార్ప)
11. క్రింది కాల పట్టటకను పరిశీలించి దిగువ ఇవవబడిన ప్రశ్ాకు సమధానము వ్రాయుము.

ప్రశ్ా: ఎన్.డి.ఏ ను విసురిించి వ్రాయుము.
జ. నేషనల్ డెమోక్రాట్టక్ అలయెన్ు.

12. పర్కయవరణ ఉదయమ సింసా “గ్రీన్ పీస్” ప్రధాన కార్కయలయ్ిం ఈ దేశ్ింలో ఉింది.
జ. హాలిండ్ (లేదా) నెదర్కుిండ్ు

సెక్షన్ – II
Note: i) అనిా ప్రశ్ాలకూ సమధాన్నలు వ్రాయ్ింది.

ii) ప్రతి ప్రశ్ాకూ 2 మర్పకలు 8×2=16
13. మెట్రో పాలట్న్ సిటీ అనగానేమి? ఉదాహరణ ఇముి.
జ.. పది లక్షలు, కోట్టకి మధ్య జన్నభా గల నగర్కలు మెట్రో పాలట్న్ నగర్కలు. 

ఉదా: హైదర్కబాద్, చెనెనా
14. బి.ఎిం.ఐ అనగా నేమి?
జ. బాడ్ల మస్ ఇిండెక్ు. వయోజనులైన స్త్రీ పుర్పషులలో పోషకాహార స్థాయిని శ్రీర బర్పవు సూచికతో కొలుస్థుర్ప

[బి.ఎిం.ఐ = (బర్పవు కిలోలలో)/(మీట్రులో ఎతుు వరిిం)]
15. భూమి వేడెకకడానికి మనవుడు ఏవిధ్ింగా కారణమవుతున్నాడు?
జ. డ్లజల్, పెట్రోల్ వింట్ట శిలాజ ఇింధ్న్నలను అతిగా మిండిించడిం, అడవులను నిర్మిలించడిం. పరిశ్రమల నుిండి అధికింగా

విడుదల అయ్యయ హరిత్ గృహ వాయువులు. ఫ్రిజ్ లు, ఎయిర్ కిండిషనరు వాడకిం, రస్థయ్న ఎర్పవులు, పుర్పగుమిందులు
పరిమితికి మిించి వాడడిం. ఈ విధ్ింగా పై మనవ కారయకలాపాలు భూగోళిం వేడెకకడింలో ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.

16. ఇచిున మయప్ ఆధారింగా దిగువ ప్రశ్ాలకు సమధానిం వ్రాయ్ిండి.
ప్రశ్ా: భూమధ్య రేఖ ఏ ఖిండాల గుిండా వళుతుింది?
జ. దక్షిణ అమెరికా, ఆఫ్రికా, ఆసియా.
ప్రశ్ా: భారత్దేశ్ిం ఏ ఖిండింలో ఉింది?
జ. ఆసియా



17. ర్కజయింగ సభ చరుల నుించి భారత్ ర్కజాయింగ ర్మపకలునలో పిందుపరచిన ఏకీకృత్, సమఖయ సూత్రాలను వివరిించిండి.
జ.

18. ఆపరేషన్ బర్కి అనగానేమి?
జ.1. ఆపరేషన్ బర్కి అనేది కౌలు దార్పల సింక్షేమనికి సింబిందిించినది.

2. కౌలుదారును భూస్థవములు బలవింత్ింగా తొలగిించకుిండా ఈ చట్టిం రక్షణ కలుించిింది.
3. దీనిని ఫలత్ింగా పింట్లో న్నయయ్ బదదమైన వాటా రైతుకు దకికింది. 
4. ఈ ఉదయమిం పశిుమ బెింగాల్ ర్కష్ట్రింలో జరిగిింది.

19. క్రింది పేర్కను చదివి మీ అభిప్రాయానిావయకీుకరిించిండి.
“ పింజాబ్ లో తీవ్రవాదానిా అణచి వయ్యడానికి ప్రభుత్విం చాలా తీవ్ర పదధతులను ఉపయోగిించిింది. వీట్టలోు అనేకిం పౌర్పల ర్కజాయింగ

హకుకలకు భింగిం కలగిించాయ్ని భావిించార్ప. తీవ్రవాద కారయకలాపాల వలు ర్కజాయింగిం య్ింత్రాింగమే కుపుకూలే అించ్చన
ఉిండట్ింతో మనవ హకుకల, ర్కజాయింగ హకుకల ఉలుింఘన సమరధనీయ్మే అని చాలా మింది పరిశీలకులు భావిించార్ప.”

జ. 1. తీవ్రవాదానిా అణచివేయ్డానికి ప్రభుత్విం ఉపయోగిించిన తీవ్ర పదధతులను నేను సమరిాస్థును. 
2. తీవ్ర వాద కారయకలాపాలు దేశ్ సమగ్రత్కు, రక్షణకు ముపుు కాబట్టట అటువింట్ట సిందర్కభాలలలో పౌర్పల హకుకలకు తాతాకలకింగా

భింగిం కలగిన్న పర్కవలేదు.
20. మీ పాఠశలలో ప్రభుత్విం విదాయరా్పలకు కలుస్తునా అనేక ప్రయోజన్నలను నీవు ఏవిధ్ింగా ప్రశ్ింసిస్థువు.
జ. 1. మ పాఠశలలో చదివే విదాయర్పధలిండరికీ అమిఒడి దావర్క నగదు అిందుతోింది, విదాయ కానుక కిట్ు దావర్క ప్రభుత్విం మకు న్నణయమైన

పుసుకాలను, యూనీఫాిం ను, బాయగ్, బెల్ట, షూస్ వింట్ట వస్తువులను అిందిించిింది. 
2. గోర్పముదద దావర్క న్నణయమైన పౌషిటకాహార్కనిా అిందిించిింది. లైబ్రరీ పుసుకాలు, క్రీడా స్థమగ్రి అిందజేయ్డిం వలు విదాయర్పధలిందరిలో

మించి వయకిుత్వ వికాసిం, నడవడిక, ఆరోగయిం పెింపిందుతుింది. 
3. న్నడు-నేడు దావర్క అవసరమైన సౌకర్కయలు మ పాఠశలలో కలుించడిం వలన ఎకుకవ మింది విదాయర్పధలూ ఆకరిితులవుతున్నార్ప. 
4. పై పథకాలనిాింట్ట వలాు నేను లబిద పిందాను. కనుక ప్రభుత్వ పథకాలను నేను అభినిందిస్తున్నాను.

సెక్షన్ – III
Note: i) అనిా ప్రశ్ాలకూ సమధానములు ఇవవిండి.

ii) ప్రతి ప్రశ్ాకూ న్నలుగు మర్పకలు. 8×4=32
21. క్రింది పట్టటక లో సమచార్కనిా బార్ గ్రాఫ్ లో చూపిండి

భారత్ జన్నభా : స్త్రీ పుర్పష నిషుతి ( 1951-2011)

22. సేింద్రీయ్ వయవస్థయ్ిం జీవ వైవిధాయనిా ఎలా ప్రోత్ుహిస్తుింది? 
A. 1. సేింద్రీయ్ వయవస్థయ్ింలో రస్థయ్న ఎర్పవులు మరియు పుర్పగుమిందులు ఉపయోగిించబడవు 

2. పర్కయవరణ రీతాయ సేాహ పూరవక వయవస్థయ్ పదధతులు మత్రమే ఉపయోగిించబడతాయి. 
3.,పింట్ మరిుడి, కింపోస్ట ఉపయోగిించడిం మరియు స్థానిక వనర్పలను ఉపయోగిించడిం వింట్ట పదధతులు

ఉపయోగిించబడతాయి. 
4. ఒకట్ట లేదా రిండు పింట్లకు బదులుగా పలాలలో అనేక పింట్లను ఉత్ుతిు చేస్థుర్ప.

23.  హిమచల్ ప్రదేశ్ లో పాఠశల విపువిం నుిండి మీర్ప ఏమి నేర్పుకుింటార్ప? 
జ. 1. ప్రభుత్విం మరియు హిమచల్ ప్రదేశ్ ప్రజలు విదయపై ఆసకిు చూపార్ప. వార్ప చాలా పాఠశలలను ప్రారింభిించార్ప. 

2. విదయ ఎకుకవగా ఉచిత్ిం అని నిరణయిించార్ప. 
3. ప్రభుత్వ బడెెట లో వార్ప విదయకు మించి వాటాను కేటాయిించార్ప. 
4. పాఠశలలోు అనిా సౌకర్కయలు ఉిండేలా వార్ప ప్రయ్తిాించార్ప. 
5. చాలా మింది విదాయర్పాలు త్మ పాఠశల అనుభవానిా ఆనిందిస్థుర్ప.

దశబదిం లింగ నిషుతిు
1951 946

1961 941

1971 930

1981 934

1991 929

2001 933

2011 943 920

925

930

935

940

945

950

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

స్్తర ీ పురుష నిషపత్తర

స్్తర  ీపురుష నిషత ర్

ఏకీకృత లక్షణాలు సమాఖ్య లక్షణాలు

1. ఏక పౌర్సతవం.
2. చటాాల నిరాాణంలో కేంద్రానినికి ి కయత.
3. ఏకీకృత నాయయ వయవసథ.
4. అఖిల భార్త సర్వవసుల ఏరాాట.

1. లిఖిత రాజ్యంగం ఉంటంది.
2. అ కారాల విభజన.
3. సవతంత్ర ప్రతిపతిే గల నాయయవయవసథ.



24. “ పాఠశలలోు చదువుతునా పిలులకు మధాయహా బోజనిం పెట్టమని కేింద్ర, ర్కష్ట్ర ప్రభుతావలకు స్తప్రింకోర్పట ఆదేశలు జారీ
చేసిింది.” స్తప్రింకోర్పట ఈ చరయను ప్రశ్ింసిించ్చము.

A.  1. ఇది నిజింగా ప్రశ్ింసనీయ్మైనదే. 
2. ఇది బాలలకు ఆహార భద్రత్ను కలుస్తుింది., 
3. ఇది పోషకాలతో కూడిన ఆహార్కనిా అిందిస్తుింది. 
4. ఇది నికర హాజర్ప రేటును పెించడానికి సహాయ్పడుతుింది. 
5. 6-14 సింవత్ుర్కల వయ్స్తు గల పిలులు దీని వలన లబిద పిందుతార్ప. 
6. స్థానిక ప్రాింతాలోు మత్రమే లభిించే ఆహార ధాన్నయలు అిందులో వాడతార్ప కనుక అనా దాత్ కూడా లాభపడతాడు.

25. అలీన ఉదయమింలో ప్రధాన లక్ష్యయలేవి? 
జ. 1. అమెరికా మరియు రష్యయ శ్కిు కూట్ములలో చేరకుిండా త్ట్సామైన, సవత్ింత్రమైన విదేశింగ విధాన్ననిా అనుసరిించ్చట్ను

అలీన విధానిం అిందుర్ప. 
2. అనేక ఆసియా, ఆఫ్రికా, లాట్టన్ అమెరికా దేశలు దేనిని అనుసరిించాయి.
లక్ష్యయలు:
అ)పేదరికిం, అన్నరోగయిం, అసమనత్వల పరిష్యకర్కనికి కృషి
ఆ) పెర్పగుతునా ప్రచఛనా యుదధ తీవ్రత్ను మిగిలన దేశలపై పడకుిండా చూడట్ిం.
ఇ) కొత్ుగా స్థవత్ింత్రయిం పిందిన దేశలను ఇర్ప విర్పదధ కూట్ములలో చేరకుిండా చూడట్ిం.
ఈ) నూత్నింగా స్థవత్ింత్రయిం పిందిన దేశల మధ్య సహకార్కనిా పెింపిందిించడిం.

26. క్రింది పట్మును చదివి క్రింది ప్రశ్ాలకు సమధానములు వ్రాయ్ిండి.

1. నరిదా నది ఏ ర్కష్ట్రింలో సముద్రింలో కలుస్తుింది?     
జ. గుజర్కత్.
2. నరిదా నదిపై నిరిిించబడిన ఏవైన్న రిండు జలవిదుయత్ ప్రాజెకుటల పేర్పు వ్రాయ్ిండి. 
జ. సర్కదర్ సరోవర్ ప్రాజెకుట, ర్కణి అవింతిబాయి ప్రాజెకుట, ఓింకారేశ్వర్ ప్రాజెకుట, బారిి ప్రాజెకుట.

27. ప్రభుత్వ పనిని మెర్పగు పరచడిం, పరయవేక్షిించడింలో సమచార హకుక చట్టిం పాత్రను నీవు ఏవిధ్ింగా ప్రసింశిస్థువు?
జ.  1. సమచార హకుక చట్టిం వలన ప్రజలు అడిగే సమచార్కనిా సమకూరుడానికి ప్రతీ ప్రభుత్వ శఖ త్మ యొకక 

కారయకలాపాలను రికార్పుల ర్మపింలో భద్రపర్పస్తున్నాయి.
2. భద్రపరచిన సమచారిం ఆధారింగా శఖల యొకక పనితీర్పను ప్రభుత్విం అించన్న వేసే అవకాశ్ిం ఉింటుింది.
3. పని తీర్ప అించన్న  ఆధారింగా శఖాధిపతులకు సూచనలు సలహాలను ఇవవవచ్చు.
4. త్దావర్క ప్రభుత్విం త్న పనిని మెర్పగు పర్పుకోవడమే కాక పారదరశకింగా వయవహరిస్తుింది.
5. ప్రభుత్వింలో వివిధ్ శఖల పనితీర్పను పరయవేక్షిించి మెర్పగు పరచడానికి సమచార హకుక చట్టిం తోడుడుతుింది.

28. ప్రపించింలో శింతిని నెలకొలుడానికి ఐకయ ర్కజయ సమితి నిరవహిించే పాత్రను ప్రశ్ింసిించగలవు?
జ. 1. దేశల మధ్య యుదాధలను నివారిించడింలో ఐకయ ర్కజయ సమితి కృషి ఎనలేనిది. అింత్ర్కెతీయ్ శింతిని కాపాడుతూ

ప్రపించ యుదాధనిా నివారిించగలగిింది.
2. పాలస్తున్న సమసయను పరిషకరిించి యూదులకు ఇజ్రాయిల్ దేశనిా ఏరురిచిింది. కాశీిర్ లో భారత్, పాక్ ల మధ్య

సమసయను కొింత్ పరిషకరిించ గలగిింది.
3. అణావయుధాలను త్గిిించడింలో విశేష కృషిని చేసిింది.
4. అనేక వలస దేశలోుని కలోులాలను తొలగిించి వాట్టకి స్థవత్ింత్రయిం ప్రకట్టించిింది. ఐకయర్కజయ సమితి చేపట్టటన శింతి స్థాపక

చరయలనీా ప్రశ్ింసిించదగినవే.



సెక్షన్ – IV
Note: i) అనిా ప్రశ్ాలకూ సమధానములు వ్రాయ్ిండి. 5×8=40

ii) ప్రతి ప్రశ్ాకూ 8 మర్పకలు.
29. భౌగోళిక సిాతి దృష్యటా భారత్దేశ్ అభివృదిధలో హిమలయాల ప్రాముఖయత్ను వివరిించిండి. 
జ. 1. హిమలయాలు భారత్దేశ్ిం యొకక ఉత్ుర భాగింలో సహజ సరిహదుదలుగా పనిచేస్థుయి. 

2. తీవ్రమైన శీతాకాలింలో మధ్య ఆసియా నుిండి వచేు చలుని గాలుల నుిండి భారత్దేశనిా రక్షిస్థుయి.
3. వేసవి వర్కిలకు హిమలయాలే కారణిం. 
4. ఋతుపవన వరిపాతానికి హిమలయాలు కారణిం. 
5. హిమలయాలు లేకపోతే, భారత్దేశ్ిం ఎడారిగా మరి ఉింటుింది. 
6. అవి అనేక శశ్వత్ నదులకు హిమలయాలు జనిసాలిం
7. ఇవి ప్రపించిం నలుమూలల నుిండి పర్కయట్కులను ఆకరిిస్థుర్ప. 
8. హిమలయ్ నదులు ఒిండ్రుమట్టటని తెస్థుయి, దీని వలన ఉత్ుర మైదాన్నలు ఎింతో స్థరవింత్మైన్నయి.

(లేదా)
“ప్రపించీకరణ ప్రభావిం ఒకే రకింగా లేదు”ఈ వాకాయనిా వివరిించిండి?
జ 1. చినా ఉత్ుతిుదార్పలు అింత్రిించిపోయార్ప.

2. బహుళ జాతి సింసాల యొకక దోపిడి పెరిగిపోయిింది.
3. పట్టణాల సింఖయ పెరిగిింది.
4. వయవస్థయ్ విధాన్నలలో అనేక మర్పులు సింభవిించాయి.
5. కారిిక చటాటల సడలింపు వలన కారిికుల శ్రమ దోపిడ్లకి అవకాశ్ిం దొరికిింది.
6. కొత్ు ఉపాధి అవకాశలు సృషిటoచబడాుయి.
7. పరిశ్రమల సింఖయ పెరగడిం వలన కాలుషయ ప్రభావిం అధికిం అయియింది.
8. సింపనా వరి వినియోగదార్పలకు మేలు జరిగిింది.

30. "భవిషయతుు గురిించి దృషిటలో ఉించ్చకోకుిండా నీట్ట వాడకిం భవిషయత్ త్ర్కలకు భూగరభాల జలాలు కొరత్కు దారితీస్తుింది. ” 
వాయఖాయనిించిండి. 

జ. 1. నేడు భూగరభాల జలాలు ప్రజలకు ప్రధాన నీట్ట వనర్ప. 
2. ఒక ప్రాింత్ింలో అత్యధికింగా నీట్టని వలకితీసినపుుడు ఆ ప్రభావిం దానికి అనుబింధ్ింగా ఉనా అనేక ప్రాింతాలపై

పడుతుింది. 
3. భవిషయత్ త్ర్కలకు అిందుబాటులో ఉిండేిందుకు మనిం నీట్ట నిలవను చేయాల. 
4. కాబట్టట వయకిుగత్ భూ య్జమనులు విచక్షణారహిత్ింగా నీట్టని తీయ్డానికి అనుమతిించకూడదు. 
5. కొనిా పరిమితులు ఉిండాల. 
6. భూమి యాజమనయిం మరియు నీట్టపై య్జమన్నయనికి మధ్య సింబింధానిా తొలగిించాల. 
7. ప్రభుత్వ ఆింక్షలు సరిగాి అమలు చేయాల. 
8. భూగరభాల జలాలను ఉమిడి వనర్పగా పరిగణిించాల.
(లేదా)
"దేశ్ింలోని చాలా ప్రాింతాలోు, అబాాయిలతో పోలసేు బాలకలకు త్లుదిండ్రులు త్కుకవ ప్రాధానయత్ ఇస్థుర్ప."
భారత్దేశ్ింలో లింగ వివక్ష పై వాయఖాయనిించిండి. 
1. మనది పుర్పష ఆధిపత్య సమజిం. 
2. స్త్రీ అక్షర్కసయత్ రేటు త్కుకవ. 
3. ఇళు వలుపల పనిచేసే మహిళల సింఖయ త్కుకవగా ఉింటుింది. ’ 
4. స్థింప్రదాయ్కింగా, మన సమజింలో, మహిళలకు స్థమజక జీవిత్ింలో త్కుకవ ప్రమేయ్ిం ఉింటుింది. 
ఈ కారణాల వలు: 
1. లింగ వివక్షత్ ఇపుట్టకీ కొనస్థగుతోింది. 
2. సమజ అభివృదిధకి ఇది అడుింకి. 
3. బాలుర్ప మరియు బాలకలను సమనింగా చూడాల.



31. రిండు ప్రపించ యుదాధలకూ గల కారణాలను కుుపుింగా ర్కయ్ిండి.
జ)   రిండు ప్రపించ యుదాధలకు ప్రధానమైన కారణాలు:-
I. దురహింకార పూరిత్మైన జాతీయ్వాదము:-
1. జాతీయ్వాదము అనేది ఒక దేశ్ములోని ప్రజల యొకక భావజాలము.
2. ఇది త్మ జాతి పట్ు గౌరవానిా పెింపిందిసూు ఇత్ర్పల పట్ు దేవష్యనిా కలగిస్తుింది.
3. జాతీయ్వాదిం ఫలత్ింగా జరినీ, ఇట్లీలు త్మ జాతి గర్కవనిా పెించ్చకున్నాయి.
ii. స్థమ్రాజయవాదిం:-
1. ఐరోపాలో పారిశ్రామిక మూలధ్నము అభివృదిధ చెిందడింతో పెదదయెతుున వలస ప్రాింతాలలో పెటుటబడి పెటుటట్కై చూస్థర్ప.
2. అిందువలన వలసలను స్థాపిించడింలో ఐరోపా దేశల మధ్య పోటీ పెరిగిింది.
3. దీనినే స్థమ్రాజయవాదిం అింటార్ప. ఆయా స్థమ్రాజయవాద దేశల మధ్య త్లెతిున విబేధాలే ప్రపించ యుదాధలకు దోహదిం

చేశయి.
iii. రహసయ ఒపుిందాలు:-
1. బిస్థిర్క ఆసిియా మరియు ఇట్లీతో త్రైపాక్షిక కూట్మిని ఏర్కుటు చేశడు.
2. రష్యయ, బ్రిట్న్, ఫ్రాన్ు దేశలు త్రైపాక్షిక ఒడింబడిక కూట్మి ఏర్కుటు చేస్తకున్నాయి.
3. ఈ రిండు కూట్ముల మధ్య ఏరుడిన రహసయ ఒపుిందాలు యుదాధలకు కారణమైన్నయి.
iv. సైనిక సహకారము:-
1. ఐరోపా దేశలు పెదద సింఖయలో శశ్వత్ సైన్నయలను పెించాయి. 
2. ఆయుధాలు సమకూర్పుకోవడింలో ఒకదానితో ఒకట్ట పోటీ పడాుయి. 
3. ఆర్ప ప్రధాన దేశలు త్మ సైనిక ఖర్పును 300% కి పెించాయి.
4. ఇవి ప్రపించ యుదాధలకు దోహదిం చేసిింది. 
(లేదా)
భారత్ ర్కజాయింగింలోని మౌలక సూత్రాల గురిించి వివరిించిండి.
జ. భారత్ ర్కజాయింగిం జనవరి 26, 1950 నుిండి అమలులోకి వచిుింది.

భారత్ ర్కజాయింగిం లోని మౌలక సూత్రాలు:  
1. పారుమెింట్రీ విధానిం :- భారత్దేశ్ిం పారుమెింట్రీ ప్రజాస్థవమయనిా అనుసరిసూు ప్రపించింలోనే అతి పెదద

ప్రజాస్థవమయ దేశ్ింగా ఉింది.
2. ప్రాథమిక హకుకలు :- భారత్దేశ్ పౌర్పలకు ఆర్ప ప్రాథమిక హకుకలు కలవు.
3. ప్రాథమిక విధులు :- భారత్ పౌర్పలకు ఆర్ప రకాల ప్రాథమిక హకుకలతో పాటు, 10 రకాల ప్రాథమిక విధులు ఉన్నాయి.
4. ఏక పౌరసత్విం :- భారతీయులు ఒకే పౌరసతావనిా కలగి ఉింటార్ప.
5. సమఖయ వయవసా :- భారత్దేశ్ింలో ర్కష్యిలు సవత్ింత్ర ప్రతిపతిు కలగి కేింద్ర ప్రభుతావనికి లోబడి పనిచేస్థుయి.
6. సవత్ింత్రయ న్నయయ్ వయవసా :- భారత్దేశ్ిం సవత్ింత్రయ న్నయయ్ వయవసా కలగి ఉింది. ఇది ర్కజాయింగానిా రక్షిస్తుింది. 

న్నయయ్ సమీక్ష్యధికార్కనిా కలగి ఉింటుింది.
7. ఆదేశిక సూత్రాలు :- కేింద్ర, ర్కష్ట్ర ప్రభుతావలు ఎలా నడుచ్చకోవాలో సూచిస్థుయి. 
8. స్థరవజనీన వయోజన ఓటు హకుక :- 18 సింవత్ుర్కలు నిిండిన స్త్రీ, పుర్పషులిందరికీ ఓటు హకుక కలుించబడిింది.

32. దిగువ కాల పట్టటకను చదివి క్రింది ప్రశ్ాలకు సమధానములు వ్రాయుము.
1. యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్.ను విసురిింపుము.
జ. యూనియ్న్ ఆఫ్ స్వియ్ట స్షలస్ట రిపబిుక్
2. రిండవ ప్రపించ యుదాదనికి త్క్షణ కారణమేమి?
జ. జరినీ పోలెిండ్ పై దిండెత్ుడిం.
3. యూదులపై స్థమూహిక హతాయకాిండకు కారణమైన న్నయ్కుడెవర్ప?
జ. హిట్ుర్
4. రిండవ ప్రపించ యుదధిం ముగిసిన సింవత్ురిం ఏది?
జ. 1945 



(లేదా)
క్రింది సమచార్కనిా పరిశీలించి దిగువ ప్రశ్ాలకు సమధానములు వ్రాయుము.

1. నేషనల్ డెమోక్రాట్టక్ అలయ్న్ు ప్రభుత్విం పరిపాలించిన కాలిం ఏది?
జ. 1998-2004
2. యునైటెడ్ ఫ్రింట ప్రభుతావనికి మదదతు నిచిున పారీట ఏది? 
జ. సి.పి.ఎిం.
3. ఎ.జ.పి ఏ ర్కషి్యనికి చెిందిన ప్రాింతీయ్ ర్కజకీయ్ పారీట?
జ. అస్థుిం
4. పై వాట్టలో అతి త్కుకవ కాలిం పరిపాలించిన సింకీరణ ప్రభుత్విం ఏది?
జ. నేషనల్ ఫ్రింట
33. ఎ మరియూ బి గ్రూపులో ఇవవబడిన అింశలను త్పునిసరిగా గురిుించాల.
ఎ) మీకు ఇవవబడిన భారత్దేశ్ అవుట లైన్ పట్మునిందు క్రింది పేర్కకనా వాట్టని గురిుించిండి.

1. నరిదా నది 2. సిము 3. అిండమన్ నికోబార్ దీవులు 4. అనైముడి శిఖరిం
లేదా

5. ఆర్కవళి పరవతాలు 6. సిము 7. మలబార్ప తీరిం 8. కరకట్ రేఖ

బి) మీకు ఇవవబడిన ప్రపించ అవుట లైన్ పట్ింలో క్రింది ప్రదేశలను గురిుించ్చము.
1. మధ్యధ్ర్క సముద్రిం 2. శ్రీలింక 3. జపాన్ 4. ఫ్రాన్ు

లేదా
1. ఈజప్ట 2. పోర్పుగల్ 3. చైన్న 4. యు.ఎస్.ఏ



ఎ1. అమర్ కింట్క్ వదద
జనిిించిన నది - నరిద

ఎ2. హిమచల్ ప్రదేశ్ ర్కజధాని - సిము

ఎ3. 
బింగాళాఖాత్ింలో
ఉనా కేింద్ర పాలత్
ప్రాింత్ిం –
అిండమన్ నికోబార్
దీవులు

ఎ 4. దక్షిణ
భారత్దేశ్ింలో
ఎతెనున శిఖరిం -
అనైముడి

ఎ5. ఆర్కవళి పరవతాలు

ఎ6 జమూి
కాశీిర్

ఎ7. మలబార్ప తీరిం

ఎ8. కరకట్రేఖ.




