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1. భారతదేశం - భౌగోళిక సవరూపాలు 

నిరంతర సమగ్ర మూల్లయాంకనం 
  పేరు:  .................................................................................................................................తరగతి:    ........................................తేది:    ........................  
విషయ అవగాహన                                                                                                                 2×4=8 
1. శ్చిమాన ఉనన గుజరాత్ లో కంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో సూర్యోదయం రండు గంటలమందు అవుతంది. కానీ,  

గడియారాలు ఒకే సమయం చూపిస్తాయి. ఎందుకని?  
2. భారతీయ వోవస్తయానిన హిమాలయాలు ఏ రకంగా ప్రభావితం చేస్తాన్ననయి ?  
ఇచ్చిన పాఠ్ోంశం చదివి అరధం చేస్తకుని వ్యోఖ్యోనించుట                                                                  1×2=2 
3.భారత దేశ అభివృదిధలో హిమాలయాలు ప్రధాన పాత్రను పోషిస్తాన్ననయి.వ్యఖ్యోనించండి? 
సమాచార నైపుణాోలు                                                                                                             3×1=3   
4.భారత దేశ టంలో క్రంది వ్యనిని గుర్ాంచండి? 

1.కె2 శ్చఖరం   2.దకకన్ పీఠభూమి   3.ఆరావళి రవతాలు  

 
 
స్తమాజిక అంశాలపై ప్రతిసందన-ప్రశ్చనంచుట                                                                                1×2=2 
5.ఆర్కటిక్ వృతాంలో మీ ప్రంతం ఉందని ఊహించుకుంటే మీ జీవితంలో ఎలంటి మారులు వస్తాయో తెలండి? 
ట నైపుణాోలు                                                                                                                   3×1=3 
6. భారత సర్హదుులను చూపించే టంలో కంది వ్యటిని గుర్ాంచండి 
1.భారత ఎడార్    2. శ్చిమ కనుమలు      3. లక్షద్వవ ద్వవులు. 
ప్రశంస-అభినందన-స్తనినతతవం                                                                                               1×2=2 
7.హిమాలయాల యొకక గొదన్ననిన ప్రశంసంచండి?                                                                                                      



కె.వి.కృష్ణారెడి్డ,, జె.డ్డ.హెచ్.ఎస్., రమణకకపేట, తూర్పుగోదావరి జిల్ల.ా.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. అభివృదిధ భావనలు 

                   నిరంతర సమగ్ర మూల్లయాంకనం  
పేరు:  ........................................................................................................................................................ తరగతి:    ....................తేది:    ........................  
విషయ అవగాహన                                                                                  2×4=8  
1. వివిధ దేశాలను వర్గీకర్ంచటంలో ప్రంచ బ్ోంకు ఉయోగంచే మఖోమైన ప్రమాణికాలు ఏమిటి? పై ప్రమాణికాలలో  

ఏమైన్న ర్మితలు ఉంటే వ్యటిని పేర్కకనండి.  
2. “సగటు” ఎందుకు ఉయోగస్తాం? ద్వనిని ఉయోగంచటంలో ఏమైన్న ర్మితలున్ననయా? అభివృదిధక సంబంధంచ్చ 

మీ సంత ఉదాహరణను తీస్తకుని ద్వనిని వివర్ంచండి.  
ఇచ్చిన పాఠ్ోంశం చదివి అరధం చేస్తకుని వ్యోఖ్యోనించుట                                1×2=2  
3. ఎనిమిదవ తరగతి పాఠోపుసాకంలో మీరు విదాోహకుక చటటం గుర్ంచ్చ చదివ్యరు. 6-14 సంవతసరాల బ్లలకు ఉచ్చత                

విదోకు హకుక ఉందని ఈ చటటం పేర్కకంటంది. ర్సర ప్రంతాలలో తగననిన పాఠశాలలు నిర్మంచేల, అరుహలైన 
టీచరలను నియమించేల, అవసరమైన సదుపాయాలు కల్ంచేల ప్రభుతవం చూడాల్. మీరు ఈ అధాోయంలో చదివినది, 
మీకు తెల్సన దానినబటిట  (i) బ్లలకు (ii) మానవ అభివృదిధక ఈ చటటం ఎలంటి ప్రధానోత కల్గ ఉందో చర్ించండి, 
గోషిి నిరవహించండి.  

సమాచార నైపుణాోలు                                                                                         3×1=3   
4. టిటక 2.6 లో ఉనన వివరాల ఆధారంగా కంది వ్యటిని పూర్ంచండి:  
A. ఆరు సంవతసరాలు పైబడిన ప్రతి 100 మంది ఆడపిలలలోల హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో 1993లో 39 మంది ఆడపిలలలు ప్రథమిక 

స్తాయి దాటి చదివ్యరు. 2006 న్నటిక ఇది వందలో 60  మందిక చేరుకుంది. భారతదేశం మొతాం మీద 2006లో 
ప్రథమిక స్తాయి దాటి చదివిన మగపిలలల సంఖో వందలో 57 మాత్రమే. 

స్తమాజిక అంశాలపై ప్రతిసందన-ప్రశ్చనంచుట                                                       1×2=2  
5.అబ్ాయిలతో పోల్స్త,ా అమామయిల చదువుకు తల్లదండ్రులు తకుకవ ప్రధానోత ఇస్తారు. ఎందువలన? 
ట నైపుణాోలు                                                                                                    3×1=3  
6.ప్రంచ టంలో క్రంది వ్యనిని గుర్ాంచుమ? 

 
ప్రశంస-అభినందన-స్తనినతతవం                                                                                                  1×2=2 
7.బ్ల్కా విదోకు సంబంధంచ్చన నిన్నదాలు వ్రాయండి?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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3.ఉతతి,ా ఉపాధ 

                నిరంతర సమగ్ర మూల్లయాంకనం 
పేరు:  ..........................................................................   తరగతి:    ....................     తేది:    ........................ 
విషయ అవగాహన                                                                                                                2×4=8 
1. ఆర్ాక కారోకలపాలను ప్రథమిక, దివతీయ, తృతీయ రంగాలుగా విభజించటం ఉయోగకరమేన్న?  
2. స్తవ్యరంగం ఇతర రంగాలకంటే ఎల భిననమైనది? కొనిన ఉదాహరణలతో వివర్ంచండి.                                           
ఇచ్చిన పాఠ్ోంశం చదివి అరధం చేస్తకుని వ్యోఖ్యోనించుట                                                                  1×2=2 
3.పేజి నం 33 లోని న్నలీవ పేరాలోని “గత 50 సంవతసరాలలో ...భిననంగా ఉందా ?ద్వనిపై మీ అభిప్రయం వ్రాయండి?  
సమాచార నైపుణాోలు                                                                                                             3×1=3   
టిటకను బ్ర్ గ్రాఫ్ రూంలో చూండి 

రంగాలు మొతాం కార్మకులు 
వోవస్తయ రంగం 53 
పార్శ్రామిక రంగం 22 

స్తవ్య రంగం 100 
స్తమాజిక అంశాలపై ప్రతిసందన-ప్రశ్చనంచుట                                                        1×2=2                               
5. ఈ అధాోయంలో మనం చూసన ప్రతి రంగంలో సూాల జాతీయోతతిాలోనూ, ఉపాధలోనూ దృషిట ఎందుకు  
కేంద్రీకర్ంచాల్? ఇంకా ర్శీల్ంచాల్సన ఇతర అంశాలు ఏమైన్న ఉన్ననయా? చర్ించండి.                                                  
ట నైపుణాోలు                                                                                             3×1=3 
టం లో గల వివిధ రంగాలను గుర్ాంచ్చ వ్రాయండి? 

 
 
1.......................................................   2............................................3.-.............................................  4.-............................................... 
ప్రశంస-అభినందన-స్తనినతతవం                                                                 1×2=2  
7.దేశానిక వెననమక అయిన “రైతనన” కష్టటనిన ప్రశంసంచండి? 
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                                                          4. భారతదేశ శీతోషణసాతి 
                                                             నిరంతర సమగ్ర మూల్లయాంకనం 
పేరు:  ......................................................................................................................................................... తరగతి:    ....................తేది:    ........................ 
విషయ అవగాహన                                                                                         2×4=8  
1. భారతదేశ శీతోషణ సాతిని ప్రభావితం చేస్త అంశాలను వివర్ంచండి.  
2. AGW విషయంలో అభివృదిధ చందిన అభివృదిధ చందుతనన దేశాల మధో ఉనన అభిప్రయ భేదాలేమిటి?  
ఇచ్చిన పాఠ్ోంశం చదివి అరధం చేస్తకుని వ్యోఖ్యోనించుట                                       1×2=2  
3.పేజి నం 53 లోని 4వ పేరాలోని “ఇంతక మందు  భూమి వేడెకకడానిక .....కారణం మనవ చరోలే “వరకు చదివి 
వ్యోఖ్యోనించండి? 
సమాచార నైపుణాోలు                                                                                                            3×1=3   
4. కంది కెలలమోగ్రాఫ్ లను ర్శీల్ంచ్చ ప్రశనలకు జవ్యబులు రాయండి 

                                                                      
స్తమాజిక అంశాలపై ప్రతిసందన-ప్రశ్చనంచుట                                                                               1×2=2 

5. భూగోళం వేడెకకడంలో శీతోషణసాతిలో మారులు ఏవిధంగా కారణమవుతాయి? భూగోళం వేడెకకడానిన తగీంచడానిక 
కొనిన చరోలను సూచ్చంచండి.                                                                                                                          
ట నైపుణాోలు                                                                                                                  3×1=3 
6. భారతదేశ భౌగోళిక టంలో కంది వ్యనిని గుర్ాంచండి:  

 

ప్రశంస-అభినందన-స్తనినతతవం                                                                            1×2=2  
7.రాోవరణ ర్రక్షణ నిన్నదాలను వ్రాయండి?                                                                                                         

i. ఏ నలలో అతోధక వరషపాతం నమోదయిోంది?  
ii. ఏ నలలలో అతోల, అతోధక ఉష్ణణగ్రతలు 
నమోదయాోయి?  
iii. జూన్, అక్టటబర్ ల మధో గర్ష ివరషపాతం ఎందుకు 
సంభవిస్తాంది?  
 

(i) 40⁰ సం. గ్రే. కన్నన ఎకుకవ సంవతసర సగటు ఉష్ణణగ్రతను నమోదు 
చేసన ప్రంతాలు.  
 
(ii) 10⁰ సం.గ్రే. కన్ననతకుకవ సంవతసర సగటు ఉష్ణణగ్రతను 
నమోదు చేసన ప్రంతాలు.  
 

(iii) భారతదేశంపై వీచే నైరుతి ఋతవన్నల దిశామారీం 
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     5. భారత దేశ నదులు , నీటి వనరులు 
                                                                   నిరంతర సమగ్ర మూల్లయాంకనం 
 
పేరు:  ......................................................................................................................................................... తరగతి:    ....................తేది:    ........................ 
విషయ అవగాహన                                                                                                                 2×4=8 
1. నీటి వనరుల విషయంలో అంతరీత, బ్హో ప్రవ్యహాల ప్రక్రయలను వివర్ంచండి?  
2. నీటి సంరక్షణను మెరుగురచుటకు హివ్యరే బజారు వోవస్తయంలో ఏ  దధతలపై నియంత్రణ విధంచారు?  
ఇచ్చిన పాఠ్ోంశం చదివి అరధం చేస్తకుని వ్యోఖ్యోనించుట                                1×2=2  
3.వోవస్తయం, ర్శ్రమలు వంటి వివిధ సందరాాలలో భూగరా జలల వినియోగంను సమర్ధంచే ,వోతిరేకంచే వ్యదనలను 

పేర్కకనండి?  
సమాచార నైపుణాోలు                                                                               3×1=3   
4. మీకు INTERNET అందుబ్టులో వుంటే www.aponline.gov.in లోక వెళిల ఆంధ్రప్రదేశ్ నీళ్ళు, భూమి ,చటల సంరక్షణ 

చటటం గుర్ంచ్చ మర్ంత తెలుస్తక్టండి?  
స్తమాజిక అంశాలపై ప్రతిసందన-ప్రశ్చనంచుట                                                         1×2=2  
5. మీ ప్రంతంలో ఏయే అవసరాలకు నీటిని కొనుగోలు, అమమకం జరుగుతోంది? ద్వనిపై నియంత్రణలు ఉండాల?  
ట నైపుణాోలు                                                                                                                     3×1=3 
6.భారత దేశ టంలో కంది వ్యనిని గుర్ాంచండి? 

1.నరమదా నది   2.గోదావర్    3.లూనీ నది  

 
ప్రశంస-అభినందన-స్తనినతతవం                                                                                                1×2=2 
7.నీటి పొదుపు కు సంబందించ్చన నిన్నదాలు వ్రాయండి?                                                                                                                         
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6. ప్రజలు 

                                                                     నిరంతర సమగ్ర మూల్లయాంకనం 
పేరు:  ......................................................................................................................................................... తరగతి:    ....................తేది:    ........................ 
విషయ అవగాహన                                                                                  2×4=8  
1. భారతదేశ అక్షరాసోతను ఇతర దేశాలతో పోలిండి. బ్రెజిల్, శ్రీలంక, ఆఫ్రికా, నేపాల్, బంగాలదేశ్, న్నరేవ, చ్చలీ, 
ఇండోనేషియా. ఎటువంటి స్తరూపాోలు , తేడాలు మీరు గమనించారు?  
2. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఏ ప్రంతాలలో జనస్తంద్రత ఎకుకవ? దానిక కారణాలేమిటి?  
ఇచ్చిన పాఠ్ోంశం చదివి అరధం చేస్తకుని వ్యోఖ్యోనించుట                                1×2=2  
3.ఒకకరు లేదా వదుు అనే చైన్న దేశ జన్నభా నిన్నదం పై వ్యోఖ్యోనించుమ? 
సమాచార నైపుణాోలు                                                                               3×1=3   
1.హరాోన్నలో ల్ంగ నిషతిా -1000:870. 
2.ంజాబ్ లో ల్ంగ నిషతిా - 1000:880. 
3.ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ల్ంగ నిషతిా - 1000:970. 
పై వివరాలను బ్ర్ గ్రాఫ్ రూంలో చూండి? 
స్తమాజిక అంశాలపై ప్రతిసందన-ప్రశ్చనంచుట                                                        1×2=2  
5. ల్ంగ నిషతి ాచాల ఎకుకవగాని  చాల తకుకవగాని ఉంటే సమాజంపై డే ప్రభావ్యలను పేర్యకనండి?  
ట నైపుణాోలు                                                                                               3×1=3  
6.ఆంద్రప్రదేశ్ టం నందు కంది వ్యనిని గుర్ాంచుమ. 

 
 
ప్రశంస-అభినందన-స్తనినతతవం                                                                                              1×2=2 
7.జన్నభా నియంత్రణకు ప్రభుతవం చేడుతనన చరోలను ప్రశంసంచండి?                                  
                                                       

1.అమరావతి   
2.శ్రీకాకుళం    
3.చ్చత్తారు 
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7. ప్రజలు_నివ్యస ప్రంతాలు  

                                                              నిరంతర సమగ్ర మూల్లయాంకనం 
పేరు:  ........................................................................................................................................................ తరగతి:    ....................తేది:    ........................ 
విషయ అవగాహన                                                                                                                2×4=8 
1.సార నివ్యసం ఏరాటు చేస్తక్టవటంతో మానవ జీవనశైల్ ఎల మార్ంది?  
2. ప్రదేశం, ర్సాతి అంశాలను నిరవచ్చంచండి. మీరు ఉంటునన ప్రంతం నుంచ్చ ఒకొకకక ఉదాహరణ ఇవవండి.  
ఇచ్చిన పాఠ్ోంశం చదివి అరధం చేస్తకుని వ్యోఖ్యోనించుట                                                                 1×2=2 
3.92 వ పేజి లోని చ్చవర్ పేరా “ఆ విధంగా....మారుత్త ఉన్ననయి”వరకు చదివి వ్యోఖ్యోనించండి? 
సమాచార నైపుణాోలు                                                                                                             3×1=3   
4.క్రంది టిటకను పూర్ంపుమ. 
విమాన్నశ్రయ 
నగరం  

విమాన్నశ్రయం పేరు  

1.లండన్   
2.ఢిలీల   
3.ధాయిలండ్   
స్తమాజిక అంశాలపై ప్రతిసందన-ప్రశ్చనంచుట                                                                                 1×2=2 
5.మీరు నివసంచే ప్రంతానిన గత 10 సంవతసరాల నుండి ఏ ఏ కారకాలు ప్రభావితం చేస్తయో కనుక్టకండి? 
ట నైపుణాోలు                                                                                                                    3×1=3 
6.భారత దేశ టంలో క్రంది వ్యనిని గుర్ాంచుమ  

 
ప్రశంస-అభినందన-స్తనినతతవం                                                                                                1×2=2 
7.సవచి భారత్ నిన్నదాలను కొనినంటిని  వ్రాయండి?                                          

1.బంగుళూరు    
2.క్టల్ కతా    
3.ఢిలీల  
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8. ప్రజలు, వలసలు  

                                                                   నిరంతర సమగ్ర మూల్లయాంకనం 
పేరు:  ........................................................................................................................................................ తరగతి:    ....................తేది:    ........................ 
విషయ అవగాహన                                                                                  2×4=8  
1. గ్రామీణ ప్రంతాల నుంచ్చ టటణ ప్రంతాలకు వలస వెళుటం వలల గ్రామీణ ప్రంతాల ప్రజల కొనుగోలు శక ాఎల 
పెరుగుతంది?  
2. వృతి ానైపుణోం ఉననవ్యళ్ళు అభివృదిధ చందిన దేశాలకు ఎందుకు వలస వెళలగలుగుతన్ననరు? నైపుణోం లేని కార్మకులు ఈ 
దేశాలకు ఎందుకు వెళులేరు?  
ఇచ్చిన పాఠ్ోంశం చదివి అరధం చేస్తకుని వ్యోఖ్యోనించుట                               1×2=2  
3.వలస కుటుంబ్లలోని అధక శాతం పిలలలు బడి మధోలోనే మానేస్తారు?ద్వనితో మీరు ఏకీభవిస్తారా?మీ సమాధాన్ననిక 
కారణాలు పేర్కకనoడి?  
సమాచార నైపుణాోలు                                                                               3×1=3   
4.మీ ప్రంతంలో గల వోవస్తయేతర నుల జాబితాను టిటక రూంలో వ్రాయండి? 
స్తమాజిక అంశాలపై ప్రతిసందన-ప్రశ్చనంచుట                                               1×2=2  
5. వలస వెళిున వ్యళ్ళు ఆ ప్రంతంలో సమసోలు సృషిటస్తారా/ సమసోలకు కారణం అవుతారా? మీ సమాధాన్ననిక కారణాలు 
ఇవవండి.  
ట నైపుణాోలు                                                                                       3×1=3  
6.ప్రంచ టం నందు కంది ప్రంతాలను గుర్ాంచుమ. 

 
 
1.సౌద్వ అరేబియా   2.అమెర్కా   3.బంగాలదేశ్  
ప్రశంస-అభినందన-స్తనినతతవం                                                                 1×2=2  
7.వలసల నివ్యరణకు ప్రభుతవం చేడుతనన చరోలను అభినందించండి? 
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                                                                  9. రాంపురం  : గ్రామ ఆర్ధకవోవస ా
                                                                          నిరంతర సమగ్ర మూల్లయాంకనం 
పేరు:  ......................................................................................................................................................... తరగతి:    ....................తేది:    ........................ 
విషయ అవగాహన                                                                                  2×4=8  
1.మధోతరగతి , పెదురైతలకు , వోవస్తయానిక అవసరమైన పెటుటబడి ఎల సమకూరుతంది? చ్చననరైతలకూ వీళుకూ మధో 
ఉనన తేడా ఏమిటి ?  
2. ఏ షరతలమీద తేజ్ పాల్ నుంచ్చ సవిత అపు పొందింది? తకుకవ వడ్డీక బ్ోంకు నుంచ్చ రుణం లభిస్తా సవిత ర్సాతి 
భిననంగా ఉండేదా?  
ఇచ్చిన పాఠ్ోంశం చదివి అరధం చేస్తకుని వ్యోఖ్యోనించుట                               1×2=2  
3. ఉతతిాక, ప్రతేోకంచ్చ వోవస్తయానిక అవసరమైన నీరు ఒక సహజ వనరు. ఇపుడు నీటిని పొందటానిక ద్వని 
వినియోగానిక ఎకుకవ పెటుటబడి అవసరం అవుతోంది. ఈ వ్యకాోలను వివర్ంచండి.  
సమాచార నైపుణాోలు                                                                               3×1=3   
4.మీ ప్రంతంలోని ఇదురు కూలీలతో మాటాలండండి. ఇందుకు వోవస్తయ కూలీలను గానీ, భవన నిరామణంలో ని 
చేస్తవ్యళును గానీ ఎంచుక్టండి. వ్యళుకు ఎంత కూలీ లభిస్ాంది? వ్యళుకు నగదు రూంలో చల్లస్తారా, వస్తారూంలోన్న? 
వ్యళుకు క్రమం తకుండా ని దొరుకుతందా? వ్యళ్ళు అపులోల ఉన్ననరా?  
స్తమాజిక అంశాలపై ప్రతిసందన-ప్రశ్చనంచుట                                               1×2=2  
5. గోస్తయిపూర్, మజాల్ అనేవి ఉతార బీహార్ లోని రండు గ్రామాలు. రండు గ్రామాలలోని 850 కుటుంబ్లనుంచ్చ 250 
కంటే ఎకుకవ మగవ్యళ్ళు ంజాబ్ లేదా హరాోన్న గ్రామీణ ప్రంతాలలో, లేదా ఢిలీల, మంబయి, సూరత్, హైదరాబ్దు, 
న్నగపూర్ వంటి నగరాలలో నిచేస్తాన్ననరు. ఇల వలస వెళుటం భారతదేశమంతటా గ్రామాలలో స్తధారణమే. ప్రజలు 
ఎందుకు వలస వెళతారు? (గత అధాోయానిక మీ ఊహను జోడించ్చ) గోస్తయిపూర్, మజాల్ గ్రామాల నుంచ్చ వలస వెళిున 
వ్యళ్ళు ఆయా ప్రంతాలలో ఏ ని చేస్తార్య రాయండి.  
ట నైపుణాోలు                                                                                                3×1=3  
6.టం ఆధారంగా వోవస్తయ రంగంలో  శు సంద  పాత్రను వివర్ంచండి?                                                                                    

  
ప్రశంస-అభినందన-స్తనినతతవం                                                                 1×2=2  
7.స్తంద్రియ ఎరువుల వలన కలుగు లభాలను అభినందించండి?  
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10. ప్రంచీకరణ                              
                                                                    నిరంతర సమగ్ర మూల్లయాంకనం                                                                                                                                 
పేరు:  ......................................................................................................................................................... తరగతి:    ....................తేది:    ........................ 
విషయ అవగాహన                                                                                  2×4=8  
1.విదేశీ పెటుటబడి, వ్యణిజాోలపై భారత ప్రభుతవం అవర్యధాలు కల్ంచడానిక గల కారణాలు ఏమిటి?ఈ అవర్యధాలను 
తొలగంచాలని అది ఎందుకు అనుకుంది?  
2.”ప్రంచీకరణ ప్రభావం ఒకే రకంగా లేదు”ఈ వ్యకాోనిన వివర్ంచండి?  
ఇచ్చిన పాఠ్ోంశం చదివి అరధం చేస్తకుని వ్యోఖ్యోనించుట                                 1×2=2  
3.ఇదురు వోకుాలు వ్యదించుక్టవడం మీరు వింటున్ననరు.ఒకరు ప్రంచీకరణ మన దేశ అభివృదిధని కుంటురుస్తాందని 
అంటున్ననరు.మర్కకరు భారతదేశం అభివృదిు చందటానిక ప్రంచీకరణ సహాయడుతందని అంటున్ననరు.ఈ వ్యదనలను 
మీరు ఎల సమర్ధస్తారు?  
సమాచార నైపుణాోలు                                                                               3×1=3   
4.మీ ఇంటల వ్యడుతనన వివిధ విదేశీ వస్తావులను టిటక రూంలో వ్రాయండి? 
స్తమాజిక అంశాలపై ప్రతిసందన-ప్రశ్చనంచుట                                                 1×2=2  
5.ప్రంచీకరణ భవిషోత ాలో కూడా కొనస్తగుతంది ఇటి నుంచ్చ 20 ఏళులో ప్రంచం ఎల ఉంటుందో 
ఊహించండి.మీ ఊహలకు కారణాలు  పేర్కకనండి?  
ట నైపుణాోలు                                                                                       3×1=3  
6.ప్రంచ టంలో కంది వ్యనిని గుర్ాంచండి?       1.చైన్న   2.జపాన్    3.బ్రెజిల్  

 
ప్రశంస-అభినందన-స్తనినతతవం                                                                      1×2=2  
ప్రంచీకరణ నేధోంకు సంబందించ్చ ఊహతమక వ్యోఖో వ్రాయండి? 
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11. ఆహార భద్రత  

                                                                నిరంతర సమగ్ర మూల్లయాంకనం 
పేరు:  ......................................................................................................................................................... తరగతి:    ....................తేది:    ........................ 
విషయ అవగాహన                                                                                                                 2×4=8 
1. ఆహార ఉతతిా మర్యు ఆహార భద్రతల మధో సంబంధానిన వివర్ంచుమ?  
2. “ప్రజా ంపిణీ వోవసా ప్రజలకు ఆహార భద్రత ఉండేల చూడగలదు” ఈ వ్యోఖ్యోనిక మదుతగా వ్యదనలు పేర్కకనండి?  
ఇచ్చిన పాఠ్ోంశం చదివి అరధం చేస్తకుని వ్యోఖ్యోనించుట                                                                  1×2=2 
3.పేజి నం 151 లో గల చ్చవర్ పేరాలోని “భారత దేశ ...మోతాదు వేరు “వరకు చదివి వ్యోఖ్యోనించండి? 
సమాచార నైపుణాోలు                                                                                                             3×1=3   
4. వ్యరం ర్యజులుగా మీ కుటుంబ ఆహారపు అలవ్యటలను విశ్లలషించండి? దాంటలని పోషకాలను వివర్ంచటానిక ఒక టిటకను 
తయారు చేయండి?  
స్తమాజిక అంశాలపై ప్రతిసందన-ప్రశ్చనంచుట                                                                                1×2=2 
5. ప్రకృతి వైర్తాోల వలల ఒక సంవతసరం ఆహార ధాన్నోల ఉతతిా తగీందని అనుకుందాం. ఆ సంవతసరంలో ఆహార 
ధాన్నోల లభోత పెరగటానిక ప్రభుతవం ఏ చరోలు తీస్తక్టవ్యల్?  
ట నైపుణాోలు                                                                                                                   3×1=3 
6.భారత దేశ టంలో క్రంది వ్యనిని గుర్ాంచుమ? 

 
 
ప్రశంస-అభినందన-స్తనినతతవం                                                                                               1×2=2 
7.ఆహార భద్రత గుర్ంచ్చ ఇటువంటిదే ఒక పోసటరు తయారుచేయండి? AS6                                                       

1.కరాణటక     
2.గుజరాత్     
3.,మహారాష్ట్ర  
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      12. సమానత – స్తసార అభివృదిధ  
                                                               నిరంతర సమగ్ర మూల్లయాంకనం 
పేరు:  ........................................................................................................................................................ తరగతి:    ....................తేది:    ........................ 
విషయ అవగాహన                                                                                                                 2×4=8 
1. జలసంధ గ్రామ ప్రజలు తమ ఊర్నుంచ్చ తరల్ వెళుటానిన ఎందుకు తిరసకర్ంచారు?  
2. వ్యతావరణ మారు ప్రభావం అనిన దేశాలపై ఉంటుందని ఎందుకనుకుంటున్ననరు?  
ఇచ్చిన పాఠ్ోంశం చదివి అరధం చేస్తకుని వ్యోఖ్యోనించుట                                                                 1×2=2 
3.పేజి నం 169 లో గల “చ్చపోక ఉదోమం “అంశానిన చదివి వఖయానించండి? 
సమాచార నైపుణాోలు                                                                                                             3×1=3                                                                         
4.ఈ పుసాకం గుర్ంచ్చ నీవు తెలుస్తకునన అంశాలను తెలుమ? 

 
స్తమాజిక అంశాలపై ప్రతిసందన-ప్రశ్చనంచుట                                               1×2=2  
5. ఖనిజాలు, ఇతర సహజ వనరులను వేగంగా సంగ్రహించటం వలల భవిషోత్ అభివృదిధ అవకాశాలు దెబాతింటాయి.        
మీరు  ఏకీభవిస్తారా?  
ట నైపుణాోలు                                                                                                            3×1=3 
6.భారత దేశ టంలో నరమదా నది ని సరాుర్ సర్యవర్ ప్రజెక్ట,ఉతారాఖండ్  ను గుర్ాంచండి? 

 
ప్రశంస-అభినందన-స్తనినతతవం                                                                                         1×2=2 
7.“స్తానిక జన జీవన్ననిక, జీవనోపాధులకు, ర్సరాలతో సహజీవనం చేస్త జీవన విధాన్ననిక రాోవరణం చాల   
  మఖోమైనది.” వివర్ంచండి.  
 



 
 
 

 
 


