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20 వ శతాబదం…
• కవైపు తీవ్రమౌతున్న ఫాసిజం
• మరోవైపు చిగురిస్తున్న ప్రజాస్వఴమయం
• పెరుగుతున్న అక్షరాసయత,సగటు ఆయురాదయం
• సినిమాల వంటి కొతు కళల ఆవిరాావం
• అభివృద్ధి చందుతున్న సైన్సు
• పరమాణువు,జీవుల రహస్వయలన్స చేద్ధంచడం



• తొలి స్వరిగా
మహిళలకు ఒటు
హకుు లభించడం

• 1918 లో బ్రిటన్
లో..



• ప్రపంచవ్యయపుంగా వందకు పైగా దేశాలకు
స్వఴతంత్ర్యం

• గొపప ప్రయోగాల కాలం
• ఉదారవ్యదం,ప్రజాస్వఴమయం,పెటుుబడిదారీ

విధాన్ం,కమ్యయనిజం….
• తీవ్ర ఆరిికమాందయం
• రండు ప్రపంచ యుదాిలు
• 20 వ శతాబదం ఎన్నన ఆశలు,ప్రయోగాలు,ప్రమాదకర

పరిణామాల సమ్మేళన్ం!



ఉద్ధరవాదం
• స్వఴచా్చయుత ఎనినకలు
• పౌర హకుులు
• పత్రికాస్వఴచా
• మతస్వఴతంత్ర్యం
• స్వఴచ్చా వ్యణిజయం
• ప్రైవేటు ఆసిు జాన్ లాక్



గ్రేట్ డిప్రెషన్ (తీవ్ర ఆర్ధధక మాంద్యాం)
(1929-1939)

• U.S. లో ప్రారంభమై యూరప్ కీ,మిగిలిన్
ప్రపంచ్చనికీ అతివేగంగా వ్యయపంచిన్ ఆరిిక
మాందయం

• తీవ్రమైన్ పేదరికం
• ఆకలి
• నిరుద్యయగం
• రాజకీయ అసిిరత



తీవ్ర ఆరిిక మాందయం



Two 

Families 

During the 

Depression



బోలిివిక్ విపలవం





యూదుల న్సండి కొన్ండి-మీ ప్రజలకి ద్రోహం చయయండి



FAT MAN





20 వ శతాబదం 
ఎన్నన ఆశలు,
ప్రయోగాలు,
ప్రమాదకర 
పరిణామాల 
సమ్మేళన్ం



ప్రపాంచయుద్ధధలకు కారణాలు

•దీరఘకాల 
కారణాలు

•తక్షణ 
కారణాలు



దీరఘకాల కారణాలు
•A. దురహంకారపూరిత జాతీయ 
వ్యదం

•B. స్వమ్రాజయవ్యదం
•C. రహసయ పపందాలు
•D. సైనికవ్యదం



A. దురహాంకారపూర్ధత జాతీయ వాద్ాం
 నిజానికి మంచి ప్రేరేపణ
 జరేనీ,ఇటలీ ల ఏకీకరణ కు 

కారణమయ్యంద్ధ
 కానీ తమపటల గరాఴనీన,ఇతరుల 

పటల దేఴషానీన కలగజేయడానికి 
దీనిన వ్యడుకునానరు

 ఇటలీ లో ఫాసిజం,జరేనీ లో 
నాజీజం రండూ విధ్ఴంసక 
రూపంలోని దురహంకారపూరిత 
జాతీయ వ్యదాలే.

బిస్ార్క్

ముస్స ోలినీ   హిట్ల ర్క



B. సామ్రాజ్య వాద్ాం
• పారిశ్రామిక మ్యలధ్న్ం పెరగడం తో 

మారుటుల,ముడిసరుకుల కోసం వలసల కై పోటీ పడస్వగాయ్ 
పారిశ్రామిక దేశాలనీన(బ్రిటన్,ఫ్రాన్ు,అమెరికా,పోరుాగల్......).

• కొతు పారిశ్రామిక శకుులు ఏరపడటంతో ఇవి వలస 
ప్రాంతాలన్స తిరిగి విభజంచ్చలని 
కోరుకునానయ్(జరేనీ,ఇటలీ,జపాన్.......).

• పాతశకుులు దీనికి సిదింగా లేవు
• ఇద్ధ తీవ్ర తిుడులకు,తరచూ యుదాిలకు కారణమవుతూ 

ఉండేద్ధ





• జరేనీ కి తకుువ వలసలునానయ్ కన్సక బ్రిటన్,ఫ్రాన్ు,రషాయ 
ల న్సంచి లాకోువ్యలని దాని ఆశ.

• జరేనీ పరిశ్రమలిన నాశన్ం చేసెయ్యయలని,దాని వలసలిన 
లాకోువ్యలని ,టరీు,ఈజప్ు,పాలస్తునా ప్రాంతాలిన 
ఆక్రమించ్చలని బ్రిటన్ తహతహ

• జరేనీ న్సంచి స్వర్ గన్సల ప్రాంతానిన ,గతం లో తన్ న్సంచి 
లాకుున్న ప్రాంతాలిన వెన్కిు లాకోువ్యలని ఫ్రాన్ు కలలు

• టరీుని ,ఆష్ట్రియ్యని ,న్లలసముద్రం న్సంచి మధ్యధ్రా కు 
పోయే జలసంధినీ పటుుకోవ్యలని రషాయ కోరిక 

• జపాన్ కి తూరుప ప్రాంతాలోల ఉన్న జరేనీ వలసలు కావ్యలి



• రషాయకి కావ్యలిున్ ప్రాంతాలే జరేనీ కి,ఆసిియ్య కీ కూడా 
కావ్యలి.

• యుదిం వస్వు తన్స బ్రహ్ేండంగా సరుకులు అముేకోవడం 
అమెరికా కు కావ్యలి.

• క్రమంగా స్వమ్రాజయవ్యదులు ఆక్రమించని ప్రాంతాలేవీ  
ప్రపంచం లో మిగిలి లేని సిితి వచేాసింద్ధ.

• ఇక జరగాలిుంద్ధ కళళ  న్సంచి కళ్ళళ లాకోువడమ్మ.
• ప్రపంచ పున్రిఴభజనే.



• భూమండలం లో మొతుం భూమి 
వైశాలయం 13 కోటల30 లక్షల చ.కి.మీ.

• 20 వ శతాబదం ప్రారంభానికి -
8కోటల90 లక్షల చ.కి.మీ.ల భూమి 
వలసలు గా ఉంద్ధ.

• మిగిలిన్ 4 కోటల 40 లక్షల చ.కి.మీ. 
లు స్వమ్రాజయవ్యద దేశాల భూ భాగం.

• అంటే స్వమ్రాజయవ్యద దేశాలనీన కలిసి 
తమ వైశాలాయనికి రండు రటల 
భూమిని వలసలు గా 
ఆక్రమించ్చయన్న మాట! 



C.రహస్య ఒపపాంద్ధలు
• జరేనీ చ్చన్ు లర్ 

బిస్వేర్ు 1882 నాటికి 
ఆసిియ్య,ఇటలీ లతో 
రహసయ పపందాలు 
కుదురుాకోవడం తో క 
త్రైపాక్షిక కూటమి 
ఏరపడింద్ధ. 

• 1907 నాటికి 
రషాయ,ఫ్రాన్ు,బ్రిటన్ 
లు మిత్ర్దేశాల 
కూటమి గా 
ఏరపడాాయ్

యూరప్ లో స్వయుధ్ శాంతి వ్యతావరణం



D. సైనికవాదం
భద్రతకు సైనికశకిు మంచి మారగమని ,సమసయల పరిషాురానికి యుదిమ్మ సరైన్ విధాన్మని 

న్మేడమ్మ సైనిక వ్యదం

• 1880 న్సండి1914 నాటికి ఈ ఆరు 
ప్రధాన్ శకుుల సైనికఖరుా మ్యడు 
రటలయ్ంద్ధ(397 మిలి. పౌండుల)

• అతి పెదద శాశఴత సైనాయలు,తీవ్ర ఆయుధ్ 
పోటీ,ప్రజలోల యుది సంసిదిత 
కలిపంచడం..ఈ దేశాలనినట్లల జరిగింద్ధ

• ఆయుధోతపతిు సంసిలు ఏరపడిఅవి 
యుదాదలన్స ప్రోతుహిస్తు లాభాలు 
పెంచుకోస్వగాయ్

జరేనీ,ఆసిియ్య,ఇటలీ..రషాయ,ఫ్రాన్ు,బ్రిటన్-ప్రధాన్ సైనిక శకుులు



రషాయ

ఫ్రాన్ు

బ్రిటన్

ఇటలీ

జపాన్

అమెరికా
మిత్ర రాజాయల 

కూటమి

జరేనీ

ఆసిియ్య

హంగరీటరీు

బలేగరియ్య కాంద్ర
రాజాయల
కూటమి

మొ.ప్ర.యు. విరుది కూటములు



మొ.ప్ర.యు. తక్షణ కారణం
• 1914 జూన్  28 

న ఆస్ట్ర ియా ఆర్చ్ 
డ్యూక్ ఫ్ర ాంజ్ 
ఫెరిినాండ్ క 

సృరిియన్ చేతిలో 
హత్ూ కు 

గురవ్వటాం 



మిత్ర్-ఆకుపచా . కంద్ర-ఆరంజ్ . తటస-ిగ్రే
మొ.ప్ర.యు.



1919 వరుయ్ల్ు శాంతి సమావేశం



వరసయిల్సస ఒపపాంద్ాం 1919 జూన్ 28
• ప్రపంచ మ్యడో వంతు జనాభా ని కలిగి ఉన్న  

32దేశాల న్సండి ప్రతినిధుల బృందాలు హ్జరయ్యయయ్.
• విజేతలైన్ మిత్ర్రాజాయలు కీలక పాత్ర్ పోషంచిన్ ఈ 

సమావేశానికి సోషలిస్తు రషాయన్స,ఒడిన్ రాజాయలన్స 
ఆహ్ఴనించలేదు.

• దీంతో ప్రపంచ భవిషయత్ పై చరాలు జరుపుతున్న వ్యళ్ళళ 
ఈ దేశాల సలహ్లు,భావ్యలన్స పరిగణన్ లోకి 
తీస్తకోలేకపోయ్యరు.



వరుయ్ల్ు పపందం
• యుదా్దనికి బాధ్యూరాలిగా జరమనీ ని తీవ్ర ాంగా శిక్షాంచాలని,మళ్ళీ 

కోలుకోకుాండా దెబ్ి తీయాలని మిత్ర దేశాలు భావాంచాయి.

• ద్దనిపై  అనేక భౌగోళిక పరిమితులను,సృై నికకోత్లను 
వధాంచారు.

• ఆఫ్రర కా లోని వ్లసలను,1871 లో గెలు్కునన అల్స్స్,లోరై న్ 
లను వ్దులుకునేలా చేశారు.

• సృై నూనిన 9 లక్షల నుాండి 1 లక్ష కు 
త్గ్గ ాంచారు;జలాాంత్రాగ ములు అసలొదా్ననరు;యుదా్నౌకలు 6 
కు మిాంచవ్దా్ననరు. 

• జరమనీపై  650 కోటల  పాండ్ల  నష్ర పరిహారానినవధాంచారు.



జ్రమనీ రీచ్ సాాగ్ వద్ద  ప్రజా నిరస్న 



వరుయ్ల్ు పపందం తమన్స 
బానిసతఴం లోకి నెడుతున్నదని 
జరేనీ ప్రజలు భావించ్చరు.

• దీంతో జరేనీలో ప్రతిసపందన్ 
ఏరపడి హిటలరు,అతడి నాజీ పారీు 
ప్రాభవం లోకి వచ్చాయ్.

• కోలోపయ్ందంతా తిరిగి 
పందాలని కోరుకునానరు.

• నాజీ ల కింద జరేనీ తిరిగి వేగంగా 
పారిశ్రామికీకరణ చంద్ధంద్ధ.

• యుదిం వలలమాత్ర్మ్మ ఉపయోగం 
లోకి వచేా ఆయుధ్పరిశ్రమన్స,అతి 
పెదద సైనాయనిన నిరిేంచుకుంద్ధ.

జ్రమనీ  స్వాలు



నానాజాతి స్మితి



• భవిషయత్ యుదాిల నివ్యరణకు వరుయ్ల్ు పపందం 
నానాజాతిసమితి ని ఏరాపటు చేసింద్ధ.

• అంతరాాతీయ ఆరోగయ,కారిేక,నాయయ సంసిలన్స దీని కింద ఏరాపటు 
చేశారు.

• ఆచరణలో నానాజాతిసమితి విఫలమైంద్ధ.
• రషాయ,జరేనీ లన్స సమితిలో చేరుాకోలేదు.
• స్విపకుడు ఉడ్రో విలునే అయ్నా అమెరికా నే చేరలేదు.
• సమితి అతుయన్నత దశ అయ్న్ 1934 నాటికి సైతం 58మందే 

సభ్యయలు.
• అంతరాాతీయ పపందాలన్స ఉలలంఘంచకుండా,ఇతర దేశాలపై 

దండెతుకుండా జరేనీ,ఇటలీ లన్స ఇద్ధ ఆపలేక పోయ్ంద్ధ. 

నానాజాతి 
సమితి 

వైఫలయం



• రషాయ లో 1917 లొ విపలవం 
సంభవించి కమ్యయనిస్తు ప్రభ్యతఴం 
ఏరపడింద్ధ.

• బ్రిటన్ వంటి పాశాాతయ పెటుుబడిదారీ 
దేశాలు యూరప్ లోనూ ఇలాంటి 
విపలవ్యలే వస్వుయేమోన్ని 
భయపడాాయ్.

• సోవియట్ సోషలిజానికి 
వయతిరేకంగా నాజీ లన్స 
బలపరిచ్చయ్.

• హిటలర్ ని సంతృపు పరచడం అనే 
విధానానిన అవలంబించ్చయ్.

         సామ్యవాద్ాం, రష్యయ పటల 
భయాలు



రాండు ప్రపాంచ యుద్ధధలకు ఉమ్మడి గా గల 
కారణాలు

• దురాక్రమణ పూరఴక జాతీయవ్యదం
• స్వమ్రాజయవ్యదం
• రహసయ పపందాలు
• సైనికవ్యదం



రాం.ప్ర.యు.కి దోహద్పడ్డ ప్రత్యయక అాంశాలు

• వరుయ్ల్ు పపంద తీవ్రత
• జరేనీ సవ్యలు
• నానాజాతి సమితి వైఫలయం
• స్వమయవ్యదం పటల,రషాయ పటల భయ్యలు



రాం.ప్ర.యు. -విరుద్ధ కూటములు
మిత్ర్ రాజాయలు కంద్ర(అక్ష) రాజాయలు

బ్రిటన్
ఫ్రాన్ు

అమెరికా
చైనా,రషాయ

జరేనీ
ఇటలీ
జపాన్



రాం.ప్ర.యు. తక్షణ కారణాం
 వరుయ్ల్ు పపందం 95 శాతం 

జరేన్సల గల ప్రాంతం లొ డాంజంగ్ 
రేవు పటుణానిన సృషుంచి నానాజాతి 
సమితి నియంత్ర్ణ లో ఉంచి 
పోలండ్ కు అపపగించింద్ధ.

 దానిన జరేనీ కి అపపగించ్చలని 
హిటలర్ కోరాడు.

 అందుకు పోలండ్ నిరాకరించడం 
తో 1939 september 1న్ 
పోలండ్ పై దండెతాుడు.(పోలండ్ 
కు బ్రిటన్ తోసైనిక పపందముంద్ధ)



ప్రప్ంచ యుదా్ధల ప్రిణామాలు

రీచ్ స్వుగ్ లెనిన్ గ్రాడ్



F

A

T

M

A

N

చైనా లొ జపాన్ హోలోకాస్టు





ముందు,తరాఴత ..నాగస్వకి



హిరోషమా



మ్రణాలు, విధ్వాంస్ాం
• ముoదెన్నడూ చూడన్ంత విధ్ఴంసం,మరణాలు
• మొ.ప్ర.యు.లొ కోటి మంద్ధ సైనికులు (75వేల భారతీయ 

సైనికులు కూడా) చనిపోయ్యరు
• రం.ప్ర.యు. లొ 2.2 న్సండి 2.5 కోటలమంద్ధ సైనికులు,
• 4 న్సండి5.2 కోటల మంద్ధ పౌరులు చనిపోయ్యరు(హోలో 

కాస్టు,నాగస్వకి,హిరోషమా)
• అణుబాంబుల వలల లుకమియ్య,కాయన్ుర్ ల వంటి సమసయలు 

దశాబాదలపాటు...



ప్రజాసావమ్య సూత్రాల పునరుద్ధఘటన
• అధికారం ప్రజాస్వఴమయబదిం గా 

ఉండాలిున్ అవసరానిన అoదరూ 
గురిుంచ్చరు.

• మొ.ప్ర.యు.తో పాటే అనేక 
స్వమ్రాజాయలు అంతమయ్యయయ్.

• (ఆసోిహంగేరియన్,ఒట్లుమాన్,రషయన్,జ
రేన్ స్వమ్రాజాయలు..)

• ఈ యుదాిన్ంతరం వలసల 
స్వఴతంత్రానికి సిదాింతపరమైన్ 
అంగీకారం మొదలైంద్ధ

• రం.ప్ర.యు.తరాఴతఅనేక వలసలు 
స్వఴతంత్ర్యం పందటం మొదలయ్ంద్ధ. ఉప్పు సత్యాగ్రహం



అధికార స్మ్తౌలయాం లో మరుప

• స్వమ్రాజాయల అంతం
• మధ్య,తూరుప యూరప్ 

ప్రాంతాల పున్రిఴభజన్
• వలసలు విముకుమవడం
• ప్రపంచ పటం 

రూపురేఖల మారుప



కాల పట్టాక
• మొ.ప్ర.యు.ప్రారంభం ఆగస్తు 1,1914
• రషాయ విపలవం 1917
• మొ.ప్ర.యు.ముగింపు 1918
• వరుయ్ల్ు పపందం 1919
• నానాజాతిసమితి 1919
• జరేనీ లో హిటలర్ ప్రాభవం 1933
• రం.ప్ర.యు.ఆరంభం 1939
• రషాయ పై జరేనీ దండెతుడం 1942
• రం.ప్ర.యు.ముగింపు 1945
• ఐ.రా.స. 1945



అాంతరాాతీయ స్ాంస్థలు
• శాంతిని నెలకొలపడం
• మాన్వ హకుులన్స 

కాపాడటం
• అంతరాాతీయ 

చట్టులినగౌరవించడం
• స్వమాజక ప్రగతిని 

ప్రోతుహించడం
ఐకూరాజూసమితి



W.H.O.



• 1971 న్వంబరు 3 న్సండి 16 వరకు
• దాదాపు 13 వేల మంద్ధ 

చనిపోయ్యరు.
•  14 వేల మంద్ధ గాయపడాారు
• 90 న్సండి 93 వేల మంద్ధ పాక్ 

సైనికులు బందీలయ్యయరు

1971 భారత్-పాక్ యుద్ధము



• Page no.178,181 ల లోని గ్రాఫ్ 
లు చూసి కొనిన ప్రశనలు తయ్యరు 
చయయండి..జవ్యబులివఴండి.

• వరుయ్ల్ు సంధి లోనే 
రం.ప్ర.యు.బీజాలునానయ్-
వ్యయఖ్యయనించండి.

• ‘హిటలర్ ని సంతృపు పరచడం’ అన్న 
విధాన్ం పటల మీ అభిప్రాయం?

• ఆయుధ్ పరిశ్రమలు,అతి పెదద 
సైనాయలు ఇపుపడు కూడా చ్చలా 
దేశాలోల ఉనానయ్-సమంజసమా?

• భారతదేశ సైనిక ఖరుా 
ఏడాద్ధకంత?ఇంత 
అవసరమా?చరిాంచండి.  

• పారిశార మిక పట్టర బ్డిద్దరీ వధానాం 
పర భావానిన వవ్రిాంచాండి.

• 20 వ్ శతాబా్ాం ఏమని 
వ్రిణ ాంచబ్డిాంది? ఎాందుకు?

• యుద్ధ  భయాం ల్సని పర పాంచాం 
కోసాం మీరిచే్ సూచనలు..?

• ‘అధకార కాంద్దర లు’ నేటికీ 
పర పాంచాం లొ ఉననయా?..

• మహిళలకు ఒట్ట హకుు కోసాం 
సుదీరఘ  పోరాటాం 
అవ్సరమయిాంది.పర సుు త్o  స్త్రీ  లకు 
సమాన హకుులుననయా?..

• పర పాంచ యుద్దధ లకు,స్త్రీ లకు ఒట్ట 
హకుు రావ్డానికి  గల సాంబ్ాంధానిన 
కనుగొనాండి.



54gurudeve.weebly.com



PPTs, Videos, Previous Question Papers, Model 

papers, Lesson Plans, Teaching Notes, Materials, 
Maps……etc., in Telugu and English Mediums of 

APSCERT syllabus.

Visit

55gurudeve.weebly.com

http://sureshsrikalahasti.weebly.com/
gurudeva.com - new
http://mana social.weebly.com
https://www.youtube.com/user/1973shekar
https://www.youtube.com/user/kunaatisuresh


