
1. Identify the wrong pair and write in your answer paper  ½M  
a) World War I – 1914-18                            b) Treaty of Versailles – 1919                                                                         
c) German Invasion on USSR – 1942        d) Formation of UNO - 1945 

2. The countries in Triple Entente in 1907 are….   ½ M 
          a) Russia b) France C) …..? 
3.    Identify the person and what he said about 20th Century?  ½ M 
 
 
 
4.       First World War : League of Nations :  : Second World War : : ……………….? ½ M            
5.        Find the Odd one out. 
            Diet, Versailles, Reichstag, Duma     ½ M 
6.        What is the immediate cause for world war I    ½ M 
7.        Mention any one condition laid in the Versailles Treaty.    1M 
8.        Expand UNESCO     1M 
9. Write a slogan on the necessity of peace.   1M 
10.      Write any two objectives of UNO    1M 
11.      Arrange the incidents in a chronological order?  
            Great Depression, World War I, Russian Revolution   1M 
12.      What does this photograph explain?      1M 
     
 
 
    
13.      Write any two effects of Great Depression?   2M 
14.      What were the changes brought about by the Russian Revolution of 1917                      
            in Russian society?     2M 
15.      Observe the graph and answer the following questions  2M 
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a) Why did the military expenditure increase     
     for every 10 years? 
b) What does the graph reveal? 



16. How did the idea of nation states and nationalism influence desire for war during world 
wars?      2M 

17.     Locate the following places in the given World Outline Map.    2M                                                                                                         
a) The Axis powers were led by this country. 

         b) Versailles Treaty was signed in this country 
         c) This country withdrew from World War I in the middle. 
         d) Women of this country got right to vote in 1918. 

 

18. Write a short note on various causes of World Wars           4M 
19. “The Women getting the right to vote was a big leap”,  How can you justify?         4M 
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1. సరికాని జతను గురితించి వ్రాయిండి      ½M  
ఎ) మొదటి ప్రపించ యుదధిం – 1914-18               బి) వర్సైల్సై సింధి – 1919                                                                         
సి) యు ఎస్ ఎస్ ఆర్ పై జర్మనీ దాడి – 1942        డి) ఐక్య రాజయ సమితి స్థాపన- 1945 

2. 1907 లో ఏర్పడిన మిత్ర దేశాల కూటమిలో సభ్యయలు   ½ M 
          ఎ) ర్ష్యయ  బి) ఫ్రాన్సై C) …..? 
3.   ఈ ఫోటో లో వయక్తతని గురితించి 20వ శతాబ్దిం గురిించి అతడు ఏమని  
         వ్యయఖ్యయనిించాడో వ్రాయిండి?     ½ M 
 
 
 
4.       మొదటి ప్రపించ యుదధిం: నానాజాతి సమితి:  : ర్ిండవ ప్రపించ యుదధిం: : ……………….? ½ M            
5.        సరికాని దానిని గురితించి వ్రాయిండి. 
            డైట్, వర్ైయిల్సై, రీచ్ స్థాగ్, డ్యయమా     ½ M 
6.        మొదటి ప్రపించ యుదాధనిక్త తక్షణ కార్ణమేమి?     ½ M 
7.        జర్మనీపై విధిించబ్డిన వర్ైయిల్సై సింధి  షర్తులలో ఏదైనా ఒక్ దానిని పేర్కొనుము  1M 
8.       UNESCO ను విసతరిింపుము     1M 
9.        శాింతి ఆవశయక్త గూరి ిఒక్ నినాదమును వ్రాయుము.   1M 
10.      ఐక్యరాజయ సమితి యొక్ొ ఏవైనా ర్ిండు లక్ష్యయలను వ్రాయుము   1M 
11.      క్రింది చారిత్రక్ సింఘటనలను అవి జరిగిన కాల క్రమింలో అమరి్ిండి?  
            తీవ్ర ఆరిధక్ మాింధ్యిం, మొదటి ప్రపించ యుదధిం, ర్ష్యయ విపలవిం   1M 
12.      ఈ ఫోటో దేనిని తెలియజేస్తింది?      1M 
     
 
 
    
13.        తీవ్ర ఆరిధక్ మాింధ్యిం యొక్ొ ఏవైనా ర్ిండు ప్రభావ్యలను వ్రాయిండి?  2M 
14.      1917 ర్ష్యయవిపలవిం ర్ష్యయ సమాజింలో తెచిిన మార్పపల్స ఏమిటి?   2M 
15.      క్రింది గ్రాఫును పరిశీలిించి ఇచిని ప్రశనలకు జవ్యబులు వ్రాయుము  2M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

డే వైజ్ టెస్ా్– స్థింఘిక్ శాస్త్రిం – పదవ తర్గతి తె.మీ 
డే – 2   12-04-2020. 

 పాఠిం 13: ప్రపించ యుదాధల మధ్య ప్రపించిం 1900-1950 పార్ ాI.                
25 

a) ప్రతీ పది సింవతైరాల కాలానికీ సైనిక్ ఖర్ప ిపెర్గడానిక్త 
కార్ణమేమి? 

 
b) ఈ గ్రాఫ్ దేనిని తెలియజేస్తింది? 
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16. ప్రపించ యుదాదలలో జాతీయ రాజాయలు, జాతీయతా భావిం యుదధ కాింక్షను ఎలా ప్రభావితిం చేశాయి? 
      2M 

17.     క్రింది ఇవవబ్డిన ప్రపించ అవుట్ లైన్స పటింలో దిగువ ప్రింతాలను గురితించుము.    2M                                                                                                        
ఎ) అక్ష రాజాయలకు నాయక్తవిం వహించిన దేశిం. 

         b) వర్ైయిల్సై సింధి జరిగిన దేశిం 
         c) మొదటి ప్రపించయుదధిం నుిండి ముిందుగానే విర్మిించుకునన దేశిం. 
         d) 1918లో ఈ దేశపు మహళలు ఓటుహకుొ పిందార్ప. 
 

18. ప్రపించ యుదాధలు సింభవిించడానిక్త గల కార్ణాలను వివరిించుము.           4M 
19. “మహళలకు ఓటు హకుొ లభించడిం ఒక్ పెదద ముిందడుగు” ఈ వ్యయఖయను నీవెలా సమరిధస్థతవు?                 4M  
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సాంఘిక శాస్త్ర ాం స్త్మున్నతాం

బెస్్ట సోషల్ టీచర్ వాట్సాప్ గ్రూ పు నియమాలు 
పాఠశాల సమయింలో బెసా్ సోషల్స టీచర్ గ్రూపులో పోస్ాలు చేయరాదు.  
గ్రూపులో వయక్తతగత చాటిింగ్ చేయరాదు. అసింబ్దధ సిాక్ొర్పల పింపరాదు.  
   (మీర్ప వయక్తతగత సెలవులో ఉననపపటికీ పాఠశాల పనివేళలలో గ్రూపులో పోసిాింగ్ై చేయరాదు) 
మన గ్రూపు స్థింఘిక్ శాస్త్ర విషయచరి్కు స్థింఘిక్ శాస్త్ర ఉపాధ్యయయులతో   
   మాత్రమే ఏర్పర్చబ్డినది. ఇతర్ సబ్జకుాలవ్యరిని చేర్ిమని కోర్రాదు. చేర్ిరాదు. 
గ్రూపులో చేర్దలచుకుననవ్యర్ప అడిమన్స వ్యట్సైప్ నింబ్ర్పకు మాత్రమే తమ  
   వివర్ములను (పేర్ప, పనిచేసే పాఠశాల, మిండలిం, జిలాల) వ్యట్సైప్ సిందేశిం  
   రూపింలో పింపవలెను. గ్రూపులో యాడిింగ్ రిక్వవస్ా పింపరాదు. ఉపాధ్యయయినిలను  
   వ్యరి వయక్తతగత సమమతి లేకుిండా గ్రూపులో చేర్ిలేము. 
అడిమన్స నింబ్ర్ప 9492146689 ను మీ ఫోన్స కాింట్సక్టా లలో సేవ్  
   చేస్కొనవలెను. (ముఖయమైన సిందేశములు మీకు వయక్తతగతింగా పింపే నిమితతిం.)  
గ్రూపు సభ్యయలిందరూ తాము సబ్జకుాలో తయార్ప చేసిన లేదా సేక్రిించిన  
   అింశములను గ్రూపు సభ్యయలతో పించుకోవ్యలి. కేవలిం స్వవక్ర్తలుగా ఉిండరాదు. 
గుడామరినింగ్, పిండుగ శుభాకాింక్షలు, వయక్తతగత ఫోటోలు వింటివి గ్రూపులో పింపరాదు.  
వయక్తతగత దూషణలకు దిగరాదు. వయర్ధ వ్యదనలు చేయరాదు. 
మీవింతుగా సబెజకుా పర్ింగా మీ పాఠశాలలో చేసిన ఏ విషయమునైననూ పించవచుి.  
సబెజకుా విషయములు తపప ఇతర్ విషయములు ఏవీ పోస్ ాచేయరాదు. 
యూనియన్స మెసేజ్లల, అడవర్సాజ్ మెింటుల, మూఢనమమకాలు గ్రూపులో పించరాదు. 
సబెజకుా సిందేహములు మాత్రమే పోస్ ాచేయవలెను. సబ్జకుాలో సిందేహములను నిషా్యతులైన  
   సభ్యయలెవరైనా నివృతిత చేయవచుి. కేవలిం అడిమన్స మాత్రమే సపిందిించాలిైన పనిలేదు. 
వివిధ్ మతాలు, కులాలు, రాజకీయ పారీాలను క్తించపరిచేలా మరియు ప్రభ్యతవ  
   విధ్యనాలను, నాయకులను విమరిిస్తత సిందేశాలు, వ్యయఖయలు చేయరాదు. ఇతర్పలు పింపే  
   ఫారావరిడింగ్ మెసేజ్లల సరైనవో కావో తెలియకుిండా మన గ్రూపులో ఫారావర్డ చేయరాదు. 
సబెజకుాకు సింబ్ిందిించి మీర్ప గ్రూపులో షేర్ చేసే ప్రతీ ఫోటోకు, వీడియోకు వివర్ణ చేర్ివలెను. 
గ్రూపు నియమాలు పాటిించని వ్యరిని వెింటనే తొలగిించుట జర్పగును. దీనిపై అడిమన్స దే తుది  
   నిరా్యిం. మీర్ప వ్యట్సైప్ నింబ్ర్ప మార్పికుననపుపడు, గ్రూపును విడిచేటపుపడు అడిమన్స కు  
   తెలియపర్చవలెను. లేనటలయితే మర్ళా చేర్చి అవకాశానిన కోలోపతార్ప. పదవీ విర్మణ పిందే  
   వ్యర్ప అడిమన్స కు తెలియపరిచి వైదొలగాలి. మర్ళా చేర్ికుిండా ఉిండేిందుకు. 
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