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1. తూర్పు తీరం నాలుగు భాగాలుగా విభజంచవచ్చు. 
ఎ. బంగాల్ తీరం  బి. ఉత్కల్ తీరం  సి. సర్కకర్ప తీరం  డి. ? 
నాలుువ భాగం పేర్ప ర్కయండి. 

2. పశ్చుమ కనుమలో్ల ఎత్తైన శ్చఖరమేది? 
3. క్రంది పేర్కకనన ఏ ర్కష్ట్రం గుండా బ్రహ్మపుత్రానది మన దేశంల్లనికి ప్రవేశ్చస్తైననది? 

ఎ. అస్సం  బి. సికికం  సి.అర్పణాచల్ ప్రదేశ్  డి.నాగాలండ్ 
4. క్రంది పేర్కకనన సమాచార్కనిన మొదట జత్ను పరిశీలంచి రండవ జత్ను పూరిైచేయుము. 

మామిడి జలుోలు : ఆంధ్రప్రదేశ్ :: లూ : ? 
5. ప్రఖ్యాత్గాంచిన చిప్కక పర్కావరణ ఉదామం ఏ సంవత్సరంల్ల ప్రారంభమైనది? 

ఎ. 1950  బి.1960  సి. 1970  డి.1980 
6. i) కొనిన ఆనకటటలు లేదా ప్రాజక్టటలు ప్రజల ప్రాణానికి ముపుు కలగిసై్యి. 

ii) ఇవి పలోపు ప్రాంతాలను ముంపుకి గురిచేసై్యి. 
పై రండు వాక్యాలల్ల ఏది సత్ాం. 
ఎ. i మాత్రమే బి. ii మాత్రమే సి. i మరియు ii  డి. ఏది క్యదు. 

7. ప్రకృతి పరంగా వస్తైవుల ఉత్ుతిై అనేది ప్రధానంగా ఈ రంగానికి చందుతంది? 
ఎ. ప్రాథమిక బి. దిితీయ సి. త్ృతీయ డి. ఏదీక్యదు. 

8. భారత్దేశంల్ల సంపూరణ జనాభా లెకకల సేకరణ ఏ సంవత్సరం నుండి ప్రారభమైనది? 
9. క్రంది పట్టటకను పరిశీలంచి, దిగువనీయబడిన ప్రశనక్ట సమాధానం ర్కయండి. 

రంగం ఉపాధి 
1972-73 2009-10 

వావస్య రంగం 74% 53% 
పారిశ్రామిక రంగం 11% 22% 
సేవా రంగం 15% 25% 

 
ఏ రంగంల్ల ఉపాధి పెర్పగుదలను గమనించవచ్చు? 

10. కృష్ణణ నది జనమస్ానమేది? 
11. ప్రపంచ వాణిజా సంసా ప్రధాన క్యర్కాలయం ఎచటగలదు? 
12. ఆంధ్రప్రదేశ్ – మధ్ాప్రదేశ్ – కేరళ – హ్రానా ర్కష్ణాలను అవి ఉనన ప్రదేశానిన బట్టట ఉత్ైరం నుండి దక్షిణానికి వర్పస 

క్రమంల్ల ర్కయండి.  

Grand Test – 7 

సాంఘిక శాస్త్ర ాం – 10వ తరగతి 

Topic: ½ మార్కు ప్ర శ్నలు (పేప్ర్ 1) 

Star 
Batch 

Star 
Batch 
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13. ఈ క్రంది ఇవిబడిన మొదట్ట జత్ల్లని అంశాల (వలసలు క్ట సంబంధించి) మధ్ా సంబంధ్ం ఆధారంగా రండవ జత్ను పూరిై 
చేయండి. 

మహిళలు : వివాహ్ం ::  పుర్పషులు : ? 
14. నుబ్రా ల్లయ ఎకకడ ఉంది? 

ఎ. సికికం   బి. అర్పణాచల్ ప్రదేశ్  సి. జముమ క్యశీమర్  డి. అస్సం 
15. ఈ క్రంది వానిల్ల భిననమైనది గురిైంచండి. 

మహార్కష్ట్ర  మధ్ాప్రదేశ్  కేరళ  గుజర్కత్ 
16. అవావసా్థకృత్ రంగం క్యనిది? 

అగరబతిైల త్యారీ  కూరగాయాలు అమమడం  దేశ రక్షణ  వావస్యం 
17. విమానాశ్రయ నగర్కనికి ఉదాహారణ? 
18. ప్రపంచంల్ల అత్ాధిక జనస్ంద్రత్ గల దేశం ఏది? 

ఎ. మయనామర్  బి. బంగాోదేశ్  సి. భారత్దేశం  డి. పాకిసా్న్ 
19. దిగువ ఇవిబడిన పట్టటకను పరిశీలంచి, క్రంది ప్రశనక్ట సమాధానం ర్కయండి. 

 
 
 
 

20. ఋతపవన ఆరంభంల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్ల సంభవించే చిర్ప జలుోలను ఏమంటార్ప? 
21. భారత్దేశంల్ల పశ్చుమంగా ప్రవహించే నదులు ఏవి? 
22. క్రంది వానిల్ల మొదట రండు జత్ల ఆధారంగా మూడవ జత్ను పూరించండి. 

ఖరీఫ్ – వరి  రబీ – గోధుమ   జయీద్ - ? 
23. జాతీయ ఆహార భద్రత్ చటటం ఏ సంవత్సరంల్ల చేయబడింది? 
24. ఒక దేశం కంటే ఎక్టకవ దేశాలల్ల నిరిహించబడుచ్చనన సంసాను ఏమంటార్ప? 
25. క్రంది వాట్టల్ల పశ్చుమ కనుమలక్ట సంబంధించని అంశం 

1. కొనిన కనుమలు తీరప్రాంత్ మైదానాలక్ట ప్రవేశదాిరంగా ఉంటాయి 
2. పశ్చుమ కనుమలు 1600 కి.మీ. విసైరించి ఉనానయి 
౩. గుడలూర్ప వదద పశ్చుమ కనుమలు నీలగిరి పరితాలను కలుస్ైయి 
4. అనానమలై, పళని కొండలు పశ్చుమ కనుమలల్ల ఒక భాగమే 
A) 1,2  B) 1,2,3,4 C) 3,4  D) పైవేవీ క్యవు 
 

26.  IMR ను విసైరించండి 
27. మొదట్ట జత్ల్లని సమాచారం ఆధారంగా రండవ జత్ను పూరించండి. 

 పుసైకం  - అంతిమ వస్తైవు 
 గోదుమ పండి -       ? 

 ఏ రంగంపై ఆధారపడి ఎక్టకవ 
మంది ఉపాధిని 
పందుతనానర్ప? 

www.bestsocialteacher.com



www.digitalsocialteacher.in APSSTF -Vizianagaram 

 

 

28. ఉత్ైర భారత్దేశంల్ల గోధుమలు పండడానికి క్యరణమయ్యా గాలులు ఏవి? 
29. కర్కణటక ల్లని ఖనిజగనులు తంగభద్ర నది యొకక నిలి స్మర్కదానిన త్గిుస్తైనానయి. అవి ఏవి? 
30.  2011 జనాభా ప్రక్యరం భారత్దేశ సగటు జనస్ంద్రత్ ఎంత్? 
31. సా్యీ క్రమంల్ల భారత్దేశ నివాసప్రాంతాలు: 

కోట్ట జనాభా మించి ఉనన నగర్కలు   - మహా నగర్కలు 
పది లక్షల నుండి కోట్ట మధ్ా జనాభా ఉనన నగర్కలు - మెట్రోపాలటన్ నగర్కలు 
నిరిదష్ట సరిహ్దుదలు ఉనన గ్రామం   -  ? 

32. క్రంది వాట్టల్ల త్పుుగా జత్పరచబడిన జత్ను గురిైంచి సరిచేసి వ్రాయండి. 
టాటా మోటార్స - ఆటోమోబైల్ వాహ్నాలు 
ఇన్ఫోసిస్  - నటుటలు, బోలుటలు 
ర్కన్ బాక్సస - మందులు 

33. గ్రామీణ ప్రాంత్ ప్రజలు ఒకరోజుకి ఎనిన కేలరీల శకిైనిచేు ఆహార్కనిన తీస్తకోవాల? 
34. సైలెంట్ స్పురంగ్ (నిశశబద వసంత్ం) అనే పుసైక్యనిన ఎవర్ప వ్రాశార్ప? 

35. 11.  
 
 

అధిక లంగనిష్ుతి ైఉనన ర్కష్ట్రం ఏది? 
36.       క్రంద ఇచిున నగర్కలను వాట్ట ఉనికి ఆధారంగా దక్షిణం నుండి ఉత్ైర్కనికి అమరుండి. 

 సిమాో, హైదర్కబాద్, చన్తన, ర్కయ్ పూర్ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ప్రాంత్ం హ్ర్కానా పంజాబ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కేరళ అమెరిక్య 
లంగ నిష్ుతి ై 879 895 993 1034 1050 
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