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పాఠం - 13

ప్రపంచ యుద్దాల మధ్య ప్రపంచం(1900-1950)- భాగం-1
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20వ శతాబదపు ఆరంభంలో ప్రపంచ జనాభా 160 కోట్లు
బ్రిటన్ ప్రపంచమంతటా విశాల వలస సామ్రాజ్యాలను విసిరంప జేస్తంది.
“ఎరక్ హాబ్స్ బామ్” 20వ శతాబాదన్ని తీవ్ర సంచలనాల యుగంగా పేర్కొనాిడు.
ఆరిక మంద్ాం (1929) దేశాలను చినాిభిన్ిం చేస్త, న్నరుద్యాగితను సృష్టంచింది.
20వ శతాబిం ఎన్ని ఆశలు, ప్రయోగాలు, ప్రమద్కర పరణామల సమ్మేళన్ం.
20వ శతాబిం ఆరంభంలో ప్రపంచం పాశాాతా పారశ్రామిక అభివృదిి దేశాలుగా,
ఆఫ్రికా, ఆస్తయాలకు చందిన్ వలస పాలిత దేశాలుగా విభజంపబడి ఉంది.
20వ శతాబింలో పారశ్రామికంగా అభివృదిి చందిన్ పాశాాతా దేశాలు: బ్రిటన్,
అమెరకా, ఫ్రాన్్, ఇటలీ, జపాన్.
పారశ్రామిక దేశాల మధ్ా విభేదాల కారణంగా ఏరపడిన్ రండు బృందాలు:
1.
జరేనీ- ఆస్తియా-హంగరీ మరయు 2. బ్రిటన్-ఫ్రాను్-రష్యా.
మొద్టి ప్రపంచ యుద్ిం 1914 లో ప్రారంభమై 1918 లో ముగిస్తంది.
తూరుపన్ జపాను నుండి పడమరన్ అమెరకా వరకూ దాదాపు అన్ని దేశాలూ
యుద్ింలో పాల్గొనుట వలన్ ఇది ప్రపంచ యుద్ిం అయిన్ది.
1918లో జరేనీ దాన్న మిత్ర దేశాలు బ్రిటన్, ఫ్రాను్లచే ఒడింప బడ్డాయి.
రండవ ప్రపంచ యుద్ింలో పాల్గొన్ి రండు శక్తి కూటములు: 1. జరేనీ-జపాన్ఇటలీ, 2. బ్రిటన్-ఫ్రాను్-చైనా-రష్యా-అమెరకా.
మొద్టి ప్రపంచ యుద్ింలో క కోటి మంది చన్నపోయారు.
మొద్టి ప్రపంచ యుద్ింలో చన్నపోయిన్ భారతీయులు 75,000 మంది.
రండవ ప్రపంచ యుద్ింలో 2.5 కోటు సైన్నకులు, 5.2 కోటు పౌరులు చన్నపోయారు.
హిటుర్ హోలోకాస్టట లో 60 లక్షల మంది యూదులు మరణంచారు.
జపాన్ లో హిరోష్మ, నాగసాక్తలపై అమెరకా అణుబాంబు ప్రయోగం వలన్
2,46,000 మంది పౌరులు మరణంచారు.
అణుబాంబు వలు లూాకేమియా, కేన్్ర్ సమసాలు ద్శాబాదల పాట్ల కొన్సాగాయి.
మొద్టి ప్రపంచ యుద్ికాలంలో యూరప్ లో ఏరపడిన్ రండు ప్రధాన్ కూటములు1. కేంద్ర రాజా కూటమి, 2. మిత్ర రాజా కూటమి.
2వ ప్రపంచ యుద్ి కాలం నాటి కూటములు: 1. జరేనీ నాయకతవంలో అక్ష/కేంద్ర
రాజా కూటమి, 2. బ్రిటన్, అమెరకా, రష్యాల నాయకతవంలో మిత్ర రాజాకూటమి.
రండు ప్రపంచ యుదాిల మధ్ా వావధి 21సం.లు.
మొద్టి ప్రపంచ యుదాిన్నక్త తక్షణ కారణం 1914 జూన్ 28న్ ఆస్తియాకు చందిన్
ఫెరానాండ్ అతన్న భారా సోఫియాలను క బోస్తియన్ సెర్్ హతాచేయటం.
రండవ ప్రపంచ యుదాిన్నక్త తక్షణ కారణం 1939, సెప్టంబరు 1 న్ డ్డంజంగ్
రేవును జరేనీలో కలపడ్డన్నక్త హిటుర్ పోలండ్ పై ద్ండెత్తిట.
మొద్టి ప్రపంచ యుదాదన్నక్త దార తీస్తన్ ప్రధాన్ కారణాలు: దురహంకార
పూరత జ్యతీయవాద్ం, సామ్రాజా వాద్ం, రహసా పపందాలు, సైన్నకవాద్ం.
జ్యతీయతావాద్ం అనే భావజ్యలం జరేనీ , ఇటలీల ఏకీకరణకు కారణమైంది.
జ్యతీయతావాద్ భావజ్యలాన్ని యూరప్ లో తమ పటు గరావన్ని, ఇతరుల పటు
దేవష్యన్ని కలిగించడ్డన్నక్త కూడ్డ వాడుకునాిరు.
1923 నుండి ఇటలీలో ఫాస్తజం, జరేనీలో నాజీజం రండూ కూడ్డ విధ్వంసకర
రూపంలోన్న దురహంకార పూరత జ్యతీయతావాదాలుగా ఆవిర్వించాయి.
పారశ్రామిక విపువం వలు యూరప్ కు మరొట్లు, ముడి పదారాదలు అవసరమైనాయి.
20వ శతాబదం ముగిసేనాటిక్త ఐరోపా శకుిల మధ్ా వలసల కోసం పోటీ మొద్లంది.
మొద్టి ప్రపంచ యుద్ిం ప్రారంభం: ఆగస్టట 1, 1914, ముగింపు : 1918.
రష్యా విపువం : 1917.
వర్యిల్స్ పపంద్ం, నానా జ్యతి సమితి ఏరాపట్ల : 1919.
జరేనీలో హిటుర్ ప్రాభవం : 1933.
రష్యాపై జరేన్ ద్ండెతిటం : 1942.
ఐకారాజా సమితి ఏరాపట్ల, రండవ ప్రపంచయుద్ిం ముగింపు : 1945.

1914లో ఏరడిన అంతర్జాతీయ మహిళల
ఓటు హక్కు ఉద్యమ సంసథ చిహనం.

స్కాట్ లండ్
ఐర్లండ్
వేల్స్

ఇంగ్లండ్

యునైటెడ్ కంగ్ డమ్

ఎరిక్ హాబ్స్ బామ్

1930 ఆరిథక మంద్యంలో
ఉద్యయగాలకోసం నిరసన

హిట్లర్
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o కొతి పారశ్రామిక శకుిలు జపాన్, జరేనీ, ఇటలీ. ఇవి వలస ప్రాంతాలను తిరగి
విభజంచాలన్న కోరుకునాియి.
o 1870లో ఫ్రాను్ను ఫ్రాంకో-ప్రష్యా యుద్ింలో జరేనీ ఒడించింది.
o ఫ్రాను్ను ంటరగా చేయడ్డన్నక్త బిసాేర్ొ ఆస్తియాతో ( 1879లో ) మరయు
ఇటలీతో (1882లో) రహసా పపందాలు కుదురుాకునాిడు.
o బిసాేర్ొ రహసా పపందాలలో క అంశం రష్యా నుండి ఆస్తియాను, ఫ్రాను్
నుండి ఇటలీన్న కాపాడటం.
o ఫ్రాను్ ఏకాక్త కాకుండ్డ 1891లో రష్యాతోనూ, 1904లో బ్రిటన్ తోనూ
సంబంధాలు కుదురుాకుంది.
o 1907లో రష్యా, ఫ్రాను్, బ్రిటన్ లు మిత్ర దేశాల కూటమిగా ఏరపడ్డాయి.
o యూరప్ దేశాల కూటములు న్నజమైన్ శాంతిక్త దార తీయక, యూరప్ లో
“సాయుధ్ శాంతి”, “భయవాతావరణం” నెలకొలాపయి.
o భద్రతకు సైన్నక శక్తి మంచి మరొమన్న, సమసాల పరష్యొరాన్నక్త యుద్ిమ్మ
హిట్లర్ శంతి, యుద్ధ కాముక్కడిగా
సరైన్ విధాన్మన్న న్మేడ్డన్ని సైన్నక వాద్ం అంటారు.
చూపంచిన వ్యంగ్య చిత్రం
o 1919లో వర్్ యిల్స్ శాంతి సమవేశంతో మొద్టి ప్రపంచ యుధ్దం ముగిస్తంది.
o ప్రపంచంలో మూడు వంత్తల జనాభాకు ప్రాతిన్నధ్ాం వహించే దేశాల ప్రతిన్నధి
బృందాలు వర్యిల్స్ లో అతి ప్ద్ద సమవేశాన్నక్త హాజరయినాయి.
o మొద్టి ప్రపంచ యుద్ి విజేతలయిన్ అయిదు అతి ప్ద్ద దేశాలు అమెరకా,
బ్రిటన్, ఫ్రాన్్, ఇటలీ, జపాన్.
o జరేనీన్న బలహీన్ పరచడ్డన్నక్త వర్యిల్స్ పపంద్ం జరేనీపై సైన్నక కోతలను,
భౌగోళిక పరమిత్తలను విధించింది.
o 1880లో జరేనీ ఆక్రమించుకున్ి ఆఫ్రికా వలస ప్రాంతాలనూ, ఫ్రాను్ నుండి
1871లో సావధీన్పరచుకున్ి ఆల్స్ట, లోరైన్ లను జరేనీ వదులుకునేలా చేసారు.
o జరేనీ సైన్నక బలగాన్ని 9 లక్షల నుండి 1 లక్షకు తగిొంచుకోమనాిరు.
o జరేనీక్త జలాంతరాొములు లేన్న చిన్ి నావికాద్ళం ఉండ్డలన్న న్నరేదశంచారు.
o యుదాిల న్నవారణకు వర్యిల్స్ సంధి నానాజ్యతిసమితిన్న ఏరాపట్ల చేస్తంది.
చరిత్రలో మొద్టిసారి మొద్టి
o నానాజ్యతి సమితి ఏరాపట్లకు కృష్ చేస్తన్ అమెరకా అధ్ాక్షుడు ఉడ్రో విల్న్.
ప్రపంచయుద్ధంలో బాంబులు వేయడానిక
o జరేనీ, రష్యా, అమెరకాలు నానాజ్యతిసమితిలో సభ్యాలు కాలేదు.
విమనాలను ఉపయోగంచారు.
o నానాజ్యతి సమితిలో సభా దేశాలు 58.
o జరేనీ, ఇటలీలను నానాజ్యతి సమితి న్నవారంచలేకపొయింది.
o వర్యిల్స్ సంధి హిటురు ఉన్ితిక్త, నాజీపారీట ఆవిరా్వాన్నక్త దారతీస్తంది.
o 1917లో రష్యా విపువం కమూాన్నస్టట ప్రభ్యతవ ఏరాపట్లకు దారతీస్తంది.
o 1924లో రష్యా (సోవియట్ సోషలిస్టట దేశాల సమఖ్ా)గా అవతరంచింది.
o 1939లో జరేనీ, రష్యాలు పరసపరం ద్ండెతికుండ్డ పపంద్ం కుదురుాకునాియి.
o 1942లో హిటుర్ రష్యాపై ద్ండెతాిలన్న న్నరణయించుకునాిడు.
o 1942లో జపాన్ అమెరకాపై దాడి చేస్తంది.
o మొద్టి ప్రపంచ యుద్ి మరణాలు 1 కోటి, రండవ ప్రపంచ యుద్ింలో
2 నుండి 2.5 కోటు మంది మరణంచారు.
o రండవ ప్రప్రంచ యుద్ిం తరావత UNO (ఐకారాజాసమితి) ఏరపడింది.
ఫెరిధనాండ్ - ఆస్ట్రియా ర్జక్కమరుడు
o మొద్టి ప్రపంచ యుద్ింతో అంతమైన్ సామ్రాజ్యాలు: ఆసోి హంగేరయన్
సామ్రాజాం, రషాన్ సామ్రాజాం, ట్టటమన్ సామ్రాజాం, జరేన్ సామ్రాజాం.
o జరేనీ రాజరకం నుండి బయటపడి వైమర్ రపబిుక్ గా ఏరపడింది.
o టరీొలో ట్టటమన్ సామ్రాజాం సాాన్ంలో ప్రజ్యసావమిక, లౌక్తక ప్రభ్యతవం ఏరపడింది.
o ఐకా రాజా సమితి ఏరాపట్లకు కారణమైన్ నాలుగు స్తదాింతాలు: 1. శాంతిన్న
నెలకొలపడం, 2. మన్వ హకుొలను కాపాడటం, 3. అంతరాాతీయ చటాటలను
గౌరవించడం, 4. సామజక ప్రగతిన్న ప్రోత్హించడం.
o UNESCO అన్గా ఐకా రాజా సమితి విదాా, వైజ్యాన్నక సాంసొృతిక సంసా.
o UNICEF అన్గా ఐకా రాజా సమితి అంతరాాతీయ బాలల అతావసర న్నధి.
o FAO అన్గా ప్రపంచ ఆహార మరయు వావసాయ సంసా.
o WHO అన్గా ప్రపంచ ఆరోగా సంసా.
4
సోఫియా - ఫెరిినాండ్ భారయ
o 1918లో స్టదీరఘ పోరాటం తరావత బ్రిటీషు మహిళలు ఒట్ల హకుొ పొందారు.

పాఠయపుసతకం నందలి ప్రశనలు
త కం 176వ పేజీలో ప్
పాఠ్యపుస్
ర శ్నలు
ఇకకడ కొన్నన బొమమలు ఉన్ననయి. వీటికి పైన పేర్కకనన అంశాలకీ సంబంధ్ం గుర్తంచి వాటి మీద చినన వాయసం వ్రాయండి.

అ) నర్ష బెర్్ వద్ద 1934 లో హిట్లర్ నాజీ పార్టా ప్రద్రవన. మీర్థ చూసిన రాజకీయ
పార్టాల ప్రద్రవనలతో దీనిని పోలచిండ్డ.
1. 1934 లో దీన్నన్న హిటుర్ జరేనీలోన్న న్ర్్ బెర్ొ వద్ద ఏరాపట్ల చేశాడు.
2. హిటుర్ యొకొ క్రమశక్షణకు ఈ కవాత్త న్నద్రశన్ంగా కన్నపిస్టింది.
3. అలనాటి కవాత్తలు, నాయకుల లక్షయం అత్తాన్ితమైన్ దేశ ప్రయోజనాలు.
4. నేటి రాజకీయ పారీటల రాాలీలు సావరి ప్రయోజనాలకు న్నద్రశన్ంగా కన్నపిసాియి.
ఆ) మాింద్ా కాలింలో పోలిష్ కార్మిక్టరాలు ఫ్లలరెన్ష ఓవెన్ష ఫ్లటో. డోర్మతియా
లింజ్ తీసిన ఈ ఫ్లటో ఎింతో ప్రఖ్యాతి గించిింది. 1936 మార్మచ సమయింలో
కాలిఫ్లర్మనయాలో బఠాణీ కోసేవాళ్ళ తీవ్ర పర్మసిాతిని సూచిసుుింది. ఆమె ఏమి
ఆలోచిసుుింది?
1. ఈ ఫోట్ట ఆరిక మంద్ా పరస్తాత్తలకు అద్దం పడుత్తంది.
2. చాలీ, చాలన్న ఆహారంతో పిలుల యొకొ ఆకలిన్న తీరాలేన్న మతృమూరి ఫోట్ట
ఇది.
3. ఇకొడ మన్ం గమన్నస్టిన్ి మౌన్ రోద్న్ మన్స్ట్న్న కలిచివేస్టింది.
4. భవిషాత్తిపై దిగులు ఆమె మొహంలో సపషటంగా కన్నపిస్టింది.
5. ఆకలి సంక్షోభం నుంచి బయటపడే మరొం లేన్న న్నస్హాయతను వాకిం
చేస్టింది.
ఇ) నాగస్థకీ మీద్ అణు బింబు ప్రభావానిన తెల్ప ఫ్లటో.
1. ఆగస్టట 9, 1945న్ అమెరకా అణుబాంబును జపాన్ లోన్న నాగసాకీపై
ప్రయోగించింది.
2. వినాశన్కర సంఘటన్లకు ఇది చారత్రాతేక చిహిం.
3. ఇలాంటి భయంకరమైన్ ఆయుధాల కారణంగా ప్రమద్కర వాాధులు
ప్రబలుతాయి.
4. అణు బాంబు ప్రభావం వలన్ ఎంతో మంది చన్నపోయారు.
5. అనేక మంది కాలిన్ గాయాలతో, రేడియేషన్ తో అనేక బాధ్లు పడ్డారు.
ఈ) రష్ణా లో బోలిశవిక్ విపలవానిన సూచిసూు 1920లో క్టస్సుదీవ్ వేసిన చిత్రిం.
చిత్రకార్థడు ఏమి చెపడానికి ప్రయతినసుునానడు? పెద్ద ఆకారింలో ఉనన వాకిు
ఎవర్థ?
1. ఇది రష్యా విపువ సమయంలోన్నది.
2. పురాతన్ వావసాలను ద్వంసం చేయాలన్న ప్రయతిిస్టిన్ిట్లు మన్కు కన్నపిస్టింది.
3. బహుశా అతను ఉద్ామన్నక్త నాయకతవం వహించిన్ నాయకుడై ఉంటాడు.
4. అతన్న చేతిలోన్న ఎర్రన్న పతాకం విపువాన్నక్త ప్రతీకగా ఉంది.
5. వారు పాలకుల న్నరణయాల పటు వాతిరేకతను వాకించేస్టినాిరు.
ఉ) 1929 లో జరినీలో వెలువడ్డన వాింగా చిత్రిం. ద్యని కిింద్ “యూదుల నుించి
కొనిండ్డ. మీ ప్రజలక్ట ద్రోహిం చేయిండ్డ” అనే వాాఖ్యానిం ఉింది. ఇది ఏ వివక్షతా
ధోరణిని చూపసుుింది?
1. వాంగా చిత్రం సాధారణంగా రండు విభిన్ి ద్ృకపధాలను తెలుపత్తంది.
2. బహుశా యూదులు అనే తెగపై ప్రజలకు అసహాం ఉండి ఉండవచుా.
3. ఇకొడ జ్యతాహంకారం మన్కు అరిం అవుత్తంది.
4. యూదులు వద్ద వస్టివులను కొన్డం దేశ ద్రోహంతో సమన్ంగా ప్రకటించారు.
5. ఇది ఆనాటి జ్యతివివక్షతను, యూదుల ద్యనీయ పరస్తాతిన్న మన్కు
తెలుపుత్తంది.

5

త కం 179, 181వ పేజీలో ప్
పాఠ్యపుస్
ర శ్నలు
2. తెలుసుకోిండ్డ: భారతదేశిం - పాకిస్థున్ ల మధ్ా 1971లో యుద్ధిం ఎింత కాలిం
కొనస్థగింది? ఈ యుద్ధింలో ఎింత మింది చనిపోయార్థ?
1. బంగాుదేశ్ విముక్తి పోరాట సమయంలో భారత్, పాక్తసాిన్ ల మద్ా సవలప కాలం
యుద్ిం జరగింది.
2. ఇది కేవలం 13 రోజులు మత్రమ్మ జరగింది.
3. దీన్నలో 3843 మంది భారత సైన్నకులు, 9000 మంది పాక్ సైన్నకులు
మరణంచారు.
4. 97,368 మంది పాక్ సైన్నకులను యుద్ి ఖైదీలుగా బందించడం జరగింది.

భారత్ – పాక్ యుద్ధం 1971

3. పార్మశ్రామీకీకరణ ఆధునిక యుద్యధలక్ట ఎల ద్యర్మ తీసిింది?
1. పారశ్రామీకీకరణ వలు వస్టివుల ఉతపతిి ప్రగింది.
2. వస్టి ఉతపతిిక్త ముడిసరుకులు, అమేకాలకు మరొట్లు అవసరం అయాాయి.
3. మరొట్లు, వన్రులపై ఆధిపతాం కోసం పోటీ విపరీతంగా ప్రగింది.
4. ఫలితంగా సైన్నక సమీకరణాలు ప్రగాయి.
5. ఇది ఆధున్నక యుదాిలకు దార తీస్తంది.
4. తమ దేశిం పట్ల ప్రజలక్ట ఉనన ప్రేమ ఇతర దేశలతో యుద్యధనికి ద్యర్మ తీసుుింద్య?
1. తమ దేశంపై గల ప్రేమ దేశ భక్తిన్న కలిగిస్టింది.
2. ఇది మరీ ఎకుొవగా మరతే ఇతర దేశాలకు ఇబబందిన్న కలిగిస్టింది.
3. జరేనీ, ఇటలీ దేశాలలో గల దేశ భక్తి తీవ్ర జ్యతీయతా భావంగా మరంది.
4. దేశ భక్తి, ప్రేమ మత్రమ్మ ప్రద్రశసేి యుదాిలకు దార తీయదు.
5. దేశ భక్తి, ప్రేమ జ్యతీయవాద్ంగా మరతే యుదాిలకు దార తీస్టింది.

వ్లసవాద్ం

5. ఒక దేశిం రెిండవ దేశింతో దురింహింకార పూర్మతింగ ప్రవర్ముసేు, రెిండవ దేశిం
కూడా అదేవిధ్ింగ సిందిించాల? సమస్థా పర్మష్ణారానికి ఇతర మారా్లునానయా?
1. క దేశం దురుస్టగా వావహరసేి రండవ దేశం అలానే ప్రవరించవలస్తన్
అవసరం లేదు.
2. సమసాలను పరషొరంచుకోవడ్డన్నక్త శాంతి చరాలను మరొంగా ఎంచుకోవాలి.
3. దేశాల మనుగడకు పరసపర సహకారం అవసరం.
4. అవసరమైతే ఐకా రాజా సమితి సహకారాన్ని తీస్టకుంటే చాలా మంచిది.
6. దురహింకారపూర్మత జాతీయతాభావిం, స్థమ్రాజా వాద్ిం, అధికార కింద్రాలు,
మిలట్ర్ట వాద్ిం ఇప్పడు కూడా ఉనానయా? ఉద్యహరణలతో తరగతిలో చర్మచించిండ్డ?
1. దురహంకారపూరత జ్యతీయతాభావం ఇపుపడు కూడ్డ మన్కు కన్నపసాియి.
2. అమెరకా ఇపపటికీ కొన్ని ప్రాంతాలలో మిలటరీ కేంద్రాలను కొన్సాగిస్టిన్ిది.
3. ఇరాన్, ఇరాక్ లాంటి దేశాలలో ఇపపటికీ ముడి చమురు కోసం చేస్టిన్ి
సామ్రాజా వాద్ ప్రయతాిలను మన్ం చూస్టినాిం.
4. పాక్తసాిన్, ఆఫఘన్నసాిన్ లలో మిలటరీ వాదాన్ని చూడవచుా.
5. నేడు అమెరకా, రష్యా, చైనాలతో కూడిన్ అధికార కేంద్రాలు కూడ్డ కలవు.
7. గత పది సింవతషరాలలో జర్మగన కొనిన యుద్యదల గుర్మించి తెలుసుక్టని వాటికి
పై కారణాలు ఎింత వరక్ట దోహద్ిం చేస్థయో చూడిండ్డ.
1. గత పది సంవత్రాలలో అనేక యుదాదలు జరగాయి.
2. ఇరాన్, ఇరాక్ యుదాదలు.
3. అమెరకా ఇరాక్ పై జరపిన్ యుదాదలు.
4. గాజ్య ప్రాంతంలో జరగిన్ పోరాటాలు.
5. జ్యతీయతా వాద్ం, సైన్నక వాద్ం, రహసా కూటములే కారణం కాదు.
6. జ్యత్తలు, ఆరిక, సైన్నక అంశాలకు సంబంధించిన్ అంశాలు కూడ్డ ఈ
యుదాిలకు కారణం అయాాయి.

ముసో్లిని

సామ్రాజ్య వాద్ం

ముసో్లిని మరియు హిట్లర్
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త కం 183వ పేజీలో ప్
పాఠ్యపుస్
ర శ్నలు
8. నానాజాతి సమితిలో ఏరడ్డన అింతరాాతీయ కార్మిక సింఘిం, ప్రపించ ఆరోగా
సింసా వింటివి ఈ నాటికీ పనిచేసుునానయి. వాటి కారా క్రమాల గుర్మించి
తెలుసుక్టని వాటిలోల ఒకద్యనిని గుర్మించి నివేదిక తయార్థ చేయిండ్డ?
1. నేను ఎంచుకున్ి సంసా ప్రపంచ ఆరోగా సంసా (WHO).
2. ప్రపంచ ఆరోగా సంసా ప్రధాన్ కారాాలయం జెనీవాలో కలదు.
3. దీన్నన్న 1948 ఏప్రిల్స 7న్ ఏరాపట్లచేసారు.
4. భయంకరమైన్ అంట్లవాాధుల న్నవారణకు కృష్ చేస్టింది.
5. ఇటీవల విజృంభించిన్ సెవవన్ ఫ్లు, ఎబోలా వాాధులను న్నవారంచే టీకాల
పరశోధ్న్లో క్రియాశీల పాత్రను పోష్ంచింది.
6. ప్రపంచ వాాపింగా హెల్సి ఎమరానీ్ ఎకొడ ఏరపడినా అకొడ తన్ సేవలను
అందిస్టింది.
7. బాలల హకుొల కోసం, ప్రపంచ మన్వ హకుొల కోసం న్నరంతర
కృష్ చేస్తినే ఉంది.

9. 1919 లో గెలిచిన దేశలు జరినీ పట్ల అింత నిరాదక్షిణాింగ వావహర్మించి
ఉిండకపోతే రెిండవ ప్రపించ యుద్ధిం వచిచ ఉిండేద్య?
1. జరేనీ పటు న్నరాదక్షిణాంగా వావహరంచకపోతే ప్రపంచ యుద్ిం వచేాది కాదు.
2. యుద్ి ప్రారంభాన్నక్త జరేనీయే కారణం అనేది ప్రపంచ దేశాల భావన్.
3. జరేనీ వన్రులు గల ప్రాంతాలు కోలోపయిoది.
4. జరేనీ మనుగడ ప్రశాిరికంగా మరంది.
5. సంధి షరత్తలు అంత కఠిన్oగా లేకపోతే రండవ ప్రపంచ యుద్ిం వచేాది కాదు.

1940ల నాటి డచ్ వాల్ పోసటర్:
“నాగ్రికతా లేక ఆట్వికతా”......

బిసాార్ు - జ్రానీ

మీ అభ్యసన్నన్నన మెరుగుపరుచుకండి
1.తప్ప వాకాాలను సర్మచేయిండ్డ. (విషయ అవగహన)

1. 20వ శతాబ్ద ఆరంభంలో ప్రపంచ దేశాల మధ్య తేడాలు పాశాాత్య దేశాలు,
మిగిలిన దేశాలుగా వయక్ తమయ్యయయి.
2. ప్రజాస్వామయం పంజుకోవడంతో పాటు కొన్నన న్నయంత్ృత్ా ధోరణులను, కొత్త
స్వమ్రాజాయలు ఏరడటాన్నన 20వ శతాబ్ద ం చూసంది?
3. సమానత్ాం, సౌబ్రాత్ృత్ాం అనన సద్ధంతాల పనాదిపై సోషలిస్ట్ సమాజాలు
ఏరడాాయి.
4. యుద్ద ంలో పాల్గొనన దేశాల సై న్నకులే కాకుండా వివిధ్ దేశాల సై న్నకులు
పోరాటాలలో ఉనానరు?
5. మొద్టి ప్రపంచ యుద్ద కాలంలో,లేద్ ఆ త్రువాత్ అనేక్ దేశాలు రాచరిక్ పాలన
నుంచి ప్రజాస్వామయ దేశాలుగా మారాయి.

ఐకయర్జజ్య సమితి -UNO

జ. అన్ని వాకాాలు సరైన్వే.

2.ప్రపించ యుద్యదలలో మిత్ర రాజాాల, అక్ష రాజాాల, కింద్ర రాజాాల
కూట్ములలో భాగస్థఴములైన దేశలతో కూడ్డన పటిాకను తయార్థ
చేయడిం: ఆసేేలియా, USSR, జరినీ, బ్రిట్న్, జపాన్, ఫ్రాన్ష, ఇట్లీ,
యు.యస్.ఎ? (సమా.నైప్ప.)
మిత్
ర రాజ్యాలు
USSR
USA
ఫ్రాన్్
బ్రిటన్

అక్షరాజ్యాలు

కేంద్
ర రాజ్యాలు

జరేనీ
జపాన్
ఇటలీ

జరేనీ
ఆస్తియా-హంగేర
ఇటలీ

ప్రపంచ కారిాక సంసథ -ILO

ప్రపంచ ఆరోగ్య సంసథ -WHO
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3. ప్రపించ యుద్యధలలో జాతీయ రాజాాలు, జాతీయతా భావిం యుద్ధ కాింక్షను ఎల
ప్రభావితిం చేశయి? (వి.అ.)
1. 20 వ శతాబదం తీవ్ర సంచలనాల యుగంగా పేరుగాంచింది.
2. తీవ్రమైన్ జ్యతీయతా భావజ్యలాలు వాాపిి చందాయి.
3. క వైపు ఫాస్తజం, నాజజం దురుస్ట విధానాలు, మర్కక వైపు ప్రజ్యసావమా
భావాలు అంకురంచాయి.
4. తమ జ్యత్తల యొకొ గొపపద్న్ం గురంచి అన్ని ప్రపంచ దేశాలు అతిగా
ఊహించుకోవడం జరగింది.
5. ఇలాంటి దురహంకార జ్యతీయతా భావం హదుదలు దాటి సమసాలు సృష్టంచింది.
6. జ్యతీయతా భావాల ప్రభావంతో అన్ని దేశాలు తమ యొకొ యుద్ి సన్ిద్దతను
ప్ంచుకునాియి.
7. జ్యతీయతా భావం న్నరదషట సరహదుదలు కలిగిన్ నూతన్ రాజ్యాలను ఏరపరచినా
యుద్ి కాంక్షను ప్ంచిపోష్ంచింది.
8. ఆవేశమ్మ తపప ఆలోచన్ లేన్న దేశాలు జ్యతీయతా భావాన్ని ప్డత్రోవ పటిటంచాయి.
4. రెిండు ప్రపించ యుద్యధల కారణాల మీద్ క్టలపుింగ రాయిండ్డ. ప్రపించింలో ఏదైనా
దేశలలో ఈనాటికీ ఈ అింశలు ఏమైనా ఉనానయా? ఏ ర్టపింలో? (వి. అ.)
1. మొద్టి ప్రపంచ యుద్ిం ఆస్తియా రాకుమరుడి మరణంతో మొద్లతే,
పోలండ్ పై హిటుర్ దాడితో రండవ ప్రపంచ యుద్ిం మొద్లంది.
2. రండు ప్రపంచ యుదాిలకూ రహసా కూటములు కారణం అయాాయి.
3. రండు ప్రపంచ యుదాిలు ఆధున్నక మరణాయుధాల సంఖ్ాను ప్ంచాయి.
4. బాలొన్ సమసాల వలన్ మొద్టి ప్రపంచయుద్ిం జరగగా, కఠిన్మైన్ వరవ్యిల్స్
సంధి షరత్తల వలన్ రండవ ప్రపంచ యుద్ిం జరగింది.
5. వలసల సాాపన్, ముడి పదారాిల అనేవషణ, రాజకీయ అధికారాన్ని సాాపించడం
కోసం చేస్తన్ వ్యాహాలు ప్రపంచ యుదాిలకు దారతీసాయి.
6. ప్రస్టిత కాలంలో కూడ్డ కొన్ని దేశాలలో ఇట్లవంటి అంశాలు కన్నపిస్టినాియి.
7. అమెరకా, రష్యా, చైనాలలో సైన్నక వాద్ అంశాలు ప్రస్టపటంగా కన్నపిసాియి.
8. అభివృదిి చందిన్ దేశాలు ముడి చమురు కోసం చిన్ి దేశాలను కబళించడం
కూడ్డ నేడు న్నతాకృతాంగా మరంది.
5. 20 వ శతాబదప్ప ప్రధ్మ అరధ భాగింలో యుద్యధల యొకా వివిధ్ ప్రభావాలు ఏమిటి?
1. విపరీతమైన్ ఆస్తి, ప్రాణ న్ష్యటలు సంభవించాయి.
(వి.అ.)
2. అగ్ర రాజ్యాలు తమ యొకొ వలసలను, వన్రులను కోలోపయాయి.
3. కొతిగా సావతంత్రం పొందిన్ దేశాలు ప్రజ్యసావమాం వైపు పయన్నంచాయి.
4. జీవ, రసాయన్ ఆయుధాలను వాడటం క సరకొతి ప్రయోగంగా చపపవచుా.
5. బ్రిటన్ సాాన్ంలో అమెరకా ప్రపంచాధిపతాంపై న్నయంత్రణ సాధించింది.
6. ఐకా రాజా సమితి వంటి శాంతి కాముక సంసాలు సాాపించబడ్డాయి.
7. మహిళలకు ఒట్ల హకుొ కలిపంచడం కూడ్డ క విపువాతేక అంశంగా
పరగణంచవచుా.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

కొమిాంట్ర్న

ప్రపంయుద్ధధనిక వెలుతునన సైనిక్కలు

ప్రపంయుద్ధంలో మరణంచిన సైనిక్కడు

UNESO- ఐకయర్జజ్యసమితి విద్ధయ
శస్త్రీయ సాంసుృతిక సంసథ

UNICEF- అంతర్జాతీయ బాల
కీలక పద్దలు
అతయవ్సర నిధి
పార్మశ్రామిక పెట్టాబడ్డద్యర్ట విధానిం : ఉతపతిి ,ప్ట్లటబడి, ధ్ర న్నరణయం ప్రైవేట్ల
వాకుిల చేత్తలలో ఉండే విధాన్ం. లాభాలను పొంద్డమ్మ దీన్న లక్షణం.
మైత్రీ ఒపింద్యలు: వివిధ్ దేశాలు అభివృదిి కోసం పరసపరం చేస్టకునే పపందాలు.
దురహింకార పూర్మత జాతీయతావాద్ిం: ప్రపంచంలోన్న అన్ని దేశాల ప్రజల
కంటే తమ దేశ ప్రజలే గొపపవారు అనే భావన్ ప్రజల మన్స్టలలో గాఢoగా
ముద్రంచబడుట.
సైనిక వాద్ిం: దేశ భద్రతకు సైన్నక శక్తి మంచిది అన్న, సమసాల పరష్యొరాన్నక్త
యుద్ిమ్మ సరైన్ విధాన్ం అన్న న్మేడమ్మ సైన్నక వాద్ం.
ఫాసిజిం: అధికారం కోసం 20 వ శతాబదoలో ఇటలీలో రూపుదాలిాన్ తీవ్ర
జ్యతీయతా భావమ్మ ఫాస్తజం.
స్థమ్రాజా వాద్ిం: వలసల ఏరాపట్లకు సైనాాన్ని ప్ంచుకుంటూ, తన్ యొకొ
మహిళలక్క ఓటుహక్కు కలించమని
ప్రాభవాన్ని ప్ంచుకోవడ్డన్నక్త దేశాలు అనుసరంచే విధానాలను
కోరుతూ నిరసన
సామ్రాజా వాద్ం అన్న పిలుసాిరు.

8

భారత రాష్ట్రపతులు

1. Dr. రాజింద్ర ప్రస్థద్

2. సరేఴపలిల రాధాకృషాన్

3. Dr. జాకిర్ హుసేషన్

మహిద్ హిద్యతులల

4. V.V. గర్మ

5. Dr. ఫకృదీదన్ ఆలీ అహిద్

6. B.D. జెటిా

7. నీలిం సింజీవ రెడ్డి

8. జాాని జైల్ సిింగ్

9. R. వెింకట్రామన్

10. శింకర్ ద్యాల్ శరి

11.K. R. నారాయణన్

12. A.P.J. అబుదల్ కలిం

13. ప్రతిభా పాటిల్

14. ప్రణబ్ ముఖర్టా

(ACTING PRESIDENT)

భారత ప్రధాన మంత్రులు

1) జవహర్ లల్ నెహ్రూ

2) గులార్టలల్ నింద్య

3) లల్ బహుదూర్ శస్త్రి

4) ఇిందిరా గింధీ

5) మొరార్మా దేశయ్

6) చరణ్ సిింగ్

7) రాజీవ్ గింధీ

8) V.P. సిింగ్

9) చింద్ర శేఖర్

10) P.V. నరసిింహా రావు

11) దేవెగౌడ

12) I.K. గుజ్రాల్

13) వాజ్ పాయి

14) మన్మిహన్ సిింగ్

15) నరేింద్ర మోడ్డ

