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o 20వ శతాఫధంలో చైనాను పాలిస్తి ఈండే భంచూ వంశ చక్రవరి్తలు పాశ్చాతమ
వలసపాలక శక్తిల నుంచి చైనా ప్రయోజనాలను కాపాడగలిగే స్తితిలో లేర్త.

o వలస పాలక శక్తిలు చైనాలో వివిధ ప్రంతాలలో తభ ‚ప్రభావ ప్రంతాలను‛ 
ఏయర్తచుక్తనానర్త.

o చైనా చక్రవరి్తలపై తిిడితెచిా తభ వసి్తవులక్త తక్తువ దిగుభతి స్తంకం, చైనా
చటా్టలక్త ఄతీతంగా ఈండటం, సైనిక దళాలను కలిగి ఈండేట్టా చేస్తకోగలిగార్త.

o భంచూ వంశ్చనిన ఒడించి 1911లో సన్ యెట్ - సెన్ గణతంత్ర రాజమం స్థిపంచాడు.
o అధునిక చైనా నిరాభత ఎవర్త సన్ యెట్ - సెన్ (1866-1925)
o సన్ యెట్ - సెన్ కాయమక్రభం ‚మూడు స్తద్దంతాలు‛ (సన్, మిన్, చుయి) 
o జాతీమవాదం (సన్): ఄనగా విదేశీ పాలక్తలుగా భావింఫడుచునన భంచూ

వంశ్చనిన, ఆతయ విదేశీ స్థమ్రాజమ వాద శక్తిలను పాయద్రోలడం.
o ప్రజాస్థఴభమం (మిన్): ఄనగా ప్రజాస్థఴభమ ప్రభుతాఴనిన ఏయయచడం.
o స్థభమవాదం (చున్): ఄనగా రిశ్రభలపై నిమంత్రణ, భూమిలేని రైతాంగానికి

భూమిని ంచట్టనికి భూ సంసుయణలు.
o ‚యుదధ ప్రభువులు‛ ఄని పలవఫడే స్థినిక సైనిక శక్తిల నిమంత్రణలో చైనా ఈండుట

వలన సన్ నామకతఴంలోని గణతంత్ర ప్రభుతఴం స్తియడలేకపోయింది.
o వయషయిల్సష శ్చంతి సమావేశం నియణయాలను నియస్తస్తి 1919 మే 4న బీజంగ్ లో క

నియసన ప్రదయవన చేట్టార్త. దీనినే ‚మే నాలుగు ఈదమభం‛ ఄంట్టర్త.
o ‚మే నాలుగు ఈదమభం‛క్త కాయణం మొదటి ప్రంచ యుదధంలో బ్రిటన్ తయపున

పోరాడినటికీ జపాను అక్రమించిన చైనా ప్రంతాలు తిరిగి రాకపోవడం.
o మే నాలుగు ఈదమభకార్తల ప్రతిపాదించిన సంసుయణలు: పాత స్థంప్రద్యాలను

తియసురించడం, అధునిక విజాాన శ్చస్త్రం ద్ఴరా చైనా మందుక్త వెళళడం, స్థధాయణ
భాష, లిపులను ఄనుసరించడం, దేశ వనర్తలను నిమంత్రిసి్తనన విదేశీయులను
తరిమివెమమడం, పేదరికానిన తగిగంచడం, ఄసమానతలను తగిగంచడం, భహిళల
రాధీనత, అడపలలల పాద్లను కటిావేమడం వంటి క్రూయ స్థంప్రద్యాలను
వమతిరేకించడం, వివాహంలో సమానతఴం మొదలైనవి.

o గణ తంత్ర విలవం తర్తవాత చైనా క సంక్షోబ స్తితిలోకి నెటాఫడింది.
o చైనాను ఐకమం చేమడానికి, స్తస్తియత స్థధంచడానికి గుయోమిండాంగ్ (KMT, 

జాతీమ ప్రజా పార్ట)ా, చైనా కమూమనిసా్త పార్టా (CCP) అవియబవించాయి.
o సన్-మట్-సెన్ భావనలు గుయోమిండాంగ్ స్తద్ధంతానికి అధాయభయామయి.
o సన్ యెట్-సెన్ కూడు, గుడడ, ఆలుల, యవాణా ప్రధాన ఄవసరాలుగా గురిించార్త.
o సన్ యెట్-సెన్ భయణానంతయం గుయోమిండాంగ్ క్త చియాంగ్ కై షేక్ (1887-

1975) నామక్తనిగా ఎనినకయామడు.
o చియాంగ్ కై షేక్ చైనాను సైనిక దేశంగా భలచడానికి ప్రమతినంచాడు.
o చియాంగ్ కై షేక్ (1887-1975) యుధధప్రభువులను, స్థినిక నామక్తలకూ

వమతిరేకంగా కమూమనిసా్తలను నిర్మభలించడానికి పూనుక్తనానడు.
o స్థంప్రద్మవాది ఄయిన చియాంగ్ కై షేక్ చైనా ప్రజలు ‚కలిస్త నిచేసే‛ సహజ

ఄలవాట్టను పంపందించుకోవాలని కోరాడు.
o పారిశ్రామిక కారిభక వయగంలో ఄధక శ్చతం భంది ‚భధమ తయగతి టణా వాస్తలు‛ 

(స్తయావో షిమిన్)గా రిగణంఫడే వామపాయసి్తలు, దుకాణ ద్ర్తలు ఈనానర్త.
o పకింగ్ విశఴ విద్మలమం 1902లో ఏయడింది.
o చియాంగ్ కై షేక్ భహిళలు ఆంటికి రిమితమై, ‚ప్రతివతమం, ర్మం, మాట, ని‛ 

ఄనన నాలుగు స్తగుణాలపై వాళ్ళళ శ్రధద పటా్టలని భావించేవాడు.
o గుయోమిడాంగ్ పార్టా సంక్తచిత స్థమాజకతతఴం వలన రాజకీమ దూయదృషిా

లోపంచడం వలన దేశంలో ఏకతఴం స్థధంచలేక పోయింది.
o 1937లో చైనాపై జపాను దండెతిినపుడు గుయోమిండాంగ్ వెనకడుగు వేస్తంది.
o 1945-1949 భధమ కాలంలో చైనాలో ధయలు నెలక్త 30% పరిగాయి.
o గ్రామీణ చైనా ఎదుర్కునన సంక్షోభాలు: 1. జీవావయణ యమైనవి: నిస్థషయమైన నేలలు, 

ఄడవుల నరికివేత, వయదలు. 2. స్థమాజక, అరిిక యమైనవి: దోపడీ కౌలు విధానం, 
ర్తణ భాయం, పురాతన స్థంకేతిక విజాానం, వెనుకఫడిన ప్రస్థయమాధమమాలు.

o దోపడీని ఄంతం చేయాలని కొమిన్ టర్నన ని లెనిన్ వంటివార్త 1918 మారిాలో స్థిపంచార్త.

మే నాలుగు ఉద్యమంలో విద్యయర్థులు

పాఠం - 15
వలస పాలిత ప్రంతాలలో జాతి విముక్త ి ఉద్యమాలు

1944లో యానాన్ లో ప్రజలను
ఉద్దేశంచి ప్రసంగిస్తున్న మావో

“యుద్ధ ప్రభువులు”

సన్ యెట్ సెన్ మరణం

చైనాలో ఆడపిలలల పాద్యలను
కట్టివేయడం

సాధారణంగా
పాద్ం ఇలా
ఉంటంది

కటి్టవేసిన్ తర్వాత
పాద్ం ఇలా

తయారవుతంది 2గురుదేవ.క ాం-న్యూ



హో చి మిన్్

“ప్రతీద్యనికి ఒక ఉపయోగం”
ఈ బొమమలో ఒక అమామయి డ్రమ్మమని

దొర్లంచుకంటూ వెళుతంది. ఈ
లోహానిన చిన్న డబ్బాలు, గర్టలు

తయార్థచేయటానికి ఉపయోగిసాుర్థ.

పెకింగ్ యూనివర్ిటీ - చైనా

o కమూమనిసా్త పార్టాలక్త సోవిమట్ యూనిమన్, కొమిన్ టర్నన భదధతిచాాయి.
o CCP నామక్తడిగా ఎదిగిన మావో జెడాంగ్ (1893-1976) తన విలవ కాయమక్రమానికి

రైతాంగానిన అధాయంగా చేస్తక్తని భిననమైన ంథాను ఄవలంభించాడు.
o మావో జెడాంగ్ భూస్థఴమామనిన ఄంతం చెమమడానికి చైనా రైతాంగానిన సంఘటితం

చేస్తి రైతాంగ సైనామనిన నిరిభంచాడు.
o గుయోమిడాంగ్ ద్డుల నుండి యక్షణ నిచేా జయాంగ్ కిష యఴతాలలో 1928 నుంచి

1934 వయకూ ఫస చెమమడం మావో జెడాంగ్ భిననమైన ంథాని స్తచిసి్తంది.
o మావో జెడాంగ్ భూస్థఴమల భూమలను స్థఴధీనం చేస్తక్తని వాటిని పునః ంపణీ

చెమమడం ద్ఴరా ఫలమైన రైతాంగ సంఘాలను( సోవిమటలను) నిరిభంచాడు.
o మావో భహిళా సభసమల రిష్కురానికి చేటాిన చయమలు: గ్రామీణ భహిళా సంఘాలు

ఏరాట్ట, పదదలు క్తదిరిాన వివాహాల నిషేదం, వివాహ ంద త్రాల కొనుగోలు, 
ఄభభకాల నిలిపవేత, విడాక్తల విధానం సయళీకృతం, కొతి వివాహ చటాం.

o కమూమనిసా్తల సోవిమటలను గుయోమిండాంగ్ చక్రఫంధం చేమడంతో పార్టా (CCP) 
తభ సి్థవరానిన మార్తాకోవలస్త వచిాంది.

o మావో ‘ష్కంకిష’ కి 6000 మైళళ ‚లంగ్ మార్నా‛ (1934-35) నియఴహించార్త.
o చైనా కమూమనిసా్త పార్టా (CCP) కి భూసంసుయణలు, జాతీమకయణ ఄంశ్చల కాయణంగా

ఫలమైన పునాది డింది.
o 1937-1945 భధమ కాలంలో చైనాపై జపాన్ దండెతిి చైనా భూభాగానిన అక్రమించింది.
o క్రూయ వలస సైనిక పాలనను జపాన్ ఄభలు చేమడంతో చైనా స్థమాజకంగా, 

అరిికంగా ద్ర్తణంగా ప్రభావితభవడం వలల జపాను అక్రభణను ప్రతిఘటించడానికి
గుయోమిండాంగ్, చైనా కమూమనిసా్త పార్టా చేతులు కలిపాయి.

o 1945లో జపాను ఄమెరికాక్త ద్సోహం కావడంతో చైనా పై అధతమం కోసం
గుయోమిండాంగ్, చైనా కమూమనిసా్త పార్టాల భధమ పూరిి స్థియి యుదధం జరిగింది.

o ఄంతిభంగా చైనా భూభాగంపై చైనా కమూమనిసా్త పార్టా ట్టా స్థధంచింది.
o గుయోమిండాంగ్ తైవాన్ దీవిలో ప్రభుతాఴనిన ఏరాట్ట చేసే రిస్తితి కలిగింది.
o ‚నూతన ప్రజాస్థఴభమం‛ స్తద్దంతంపై 1949లో చైనా ప్రజల గణతంత్రంగా ఏయడింది.
o భూస్థఴభమ విధానానిన, స్థమ్రాజమ వాద్నిన వమతిరేకించే స్థమాజక వరాగలన్నన ఇ

స్తద్ధంతం అధాయంగా ఏకభయామయి.
o CCP ఄధకాయంలోకి వచిా 1950-51లో పదద ఎతుిన భూసంసుయణలు ఄభలు చేస్తంది.
o భూ సంసుయణల ఄభలులో భూస్థఴమలను 10 – 20 లక్షల భందిని చంపఈంట్టర్త.
o అరిధక సంసుయణలలో భాగంగా చైనాలో 43 % స్థగుభూమిని 60% గ్రామీణ ప్రజలక్త

ంచిపటాడంతో భూసంసుయణలు విజమం స్థధంచాయి.
o పాత సంనన వరాగనికి చెందిన ఄధకాయం, అరిధక వనర్తలను తీసేస్తకోగా ఆంకో

వైపున CCP ద్ఴరా రాజకీమ యంగంలోకి వచిాన పేద, భధమతయగతికి చెందిన గ్రాభ
కాయమకయిల నుంచి కొతి క్తలీన వయగం ఏయడస్థగింది.

o భూసంసుయణలతో పాటూ రాజకీమ విదమ, ఄక్షరాసమతలను వామపం చెమమడానికి
పదద ఎతుిన వయోజన రైతాంగ పాఠశ్చలలను ప్రయంభించార్త.

o CCP పాలన క్రమేపీ ఏక పార్టా పాలనక్త ద్రి తీస్తంది.
o CCPకి చెందిన నామక్తలు ప్రతిక్షాలను ఄణగద్రొకిు శకిివంతులుగా ఎదిగార్త.
o 19 వ శతాఫదం నాటికి విమతానం ఫ్రంచి ప్రతమక్ష పాలన కిందక్త వచిాంది.
o వరి ఎగుభతి చేసే దేశంగా విమతానంను చేయాలని ఫ్రంచివార్త భావించార్త.
o విమతానంలో వరి ఈతతిి పంచడానికి ఫ్రంచి ప్రభుతఴం ఄనుసరించిన విధానాలు

మూడు. ఄవి. 1. స్థగున్నటి సదుపాయానిన మెర్తగు యచడం, 2. భూస్థఴమలను
ప్రోతషహించడం, 3. వరి, యఫఫర్త ఈతతుిల మార్కుటింగ్ క్త సహకరించడం.

o మెకాంగ్ డెలాలో స్థగు విస్తియణం పంచడానికి ఫ్రంచివార్త కాలువలు నిరిభంచార్త.
o విమతానం తన వరి ఈతతిిలో మూడింట ర్కండు వంతులు ఎగుభతి చేమస్థగింది.
o 1931కి ప్రంచంలో 3వ ఄతిపదద బిమమం ఎగుభతిద్ర్తగా విమతానం ఎదిగింది.
o విమతానం ఈతియ, దక్షిణ ప్రంతాలను చైనాతో కలిపే ఆండో-చైనా ఖండాతయగత రైలు

మారాగనిన ఫ్రంచివార్త మొదలుపట్టార్త.
o విమతానం అరిధక రిస్తితి వరి ఈతతిి, యఫఫర్త స్థగుపై అధాయడి ఈంది.
o విమతానం యఫఫర్త తోటలలో వెటిా కారిభక్తలను ఈయోగించుక్తనేవాళ్ళళ.
o విమతానం రైతాంగం భూమి లేకపోవడం, ఄపుల విషవలమంలో చిక్తుక్త పోవడం, 

ఄధక నునలు, ఄధక కౌలు, ఄధక వడీడ భాయం వంటి సభసమలతో నలిగి పోయింది.
o విమతానంలోని ఄనానం ఄనే ప్రంతంలో స్తమార్తగా 53% క్తట్టంబాలక్త భూమిలేదు.

మెకంగ్
డెలాి

వియతానం
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o టోన్ కిన్ లో 58%, కొచిన్ చినా లో 79% రైతులక్త ఄయంగుళం భూమి కూడా లేదు.
o 1920నాటికి యువ ఄనానం పార్టా వంటి రాజకీమ పార్టాలను ఏరాట్టచేస్త

‚ఄనానమీస్ సా్తడెంట్‛ వంటి త్రికలను ప్రచురించస్థగార్త.
o 20వ శతాఫద అయంబంలో అధునిక విదమక్త విమతానం విద్మర్తిలు జపాను వెళాళర్త.
o సన్ యెట్-సెన్ నుండి ప్రేయణ పంది విమతానంలో గణతంత్ర ప్రజాస్థఴభమం

ఏరాట్ట చేయాలని భావించార్త.
o 1930 ఫిబ్రవరిలో హోచిమిన్ పోటీడుతునన జాతీమతా ఫృంద్లను కలిప

విమతానం కమూమనిసా్త పార్టాని (విమతానం కాంగ్ స్థన్ డాంగ్) ని ఏరాట్ట చేశ్చడు.
o విమతానం కమూమనిసా్త పార్టా పేర్తను ఆండో-చైన్నస్ కమూమనిసా్త పార్టాగా మారాార్త.
o హోచిమిన్ ఐరోపాలో కమూమనిసా్త మిలిటంట్ ప్రదయవనలతో స్తరిి పంద్డు.
o 1940లో జపాను స్థమ్రాజమ వాద కాంక్షతో విమతానంను అక్రమించింది.
o 1945లో విమతానం స్థఴతంత్రమ సమితి (విమత్ మిన్) జన్నయుల అక్రభణ నుండి

హనాయ్ ని తిరిగి స్థఴధీనం చేస్తక్తంది.
o విమతానంక్త హోచిమిన్ చైయభన్ గా ప్రజాస్థఴభమ గణతంత్రం ఏయడింది.
o హోచిమిన్ ఄధకాయంలోకి వచిా భూమి కౌలును 25% తగిగంచార్త, మార్త కౌలును

నిషేధంచార్త, కౌలుద్యల ఫకాయిలను యదుద చేశ్చడు, ఈభభడి భూమిని,  ఫ్రంచివాళళ
అధీనంలో ఈనన భూమిని,  విమతానం విద్రోహుల భూమిని ప్రజలక్త ంచార్త.

o చక్రవరిి బావో ద్యిని కీలుబొభభగా చేస్త విమతానంపై నిమంత్రణను తిరిగి
స్థధంచడానికి ఫ్రంచివాళ్ళళ ప్రమతినంచార్త.

o 8 సంవతషరాల యుదధం తర్తవాత 1954లో డీన్ బీన్ ఫు వదద ఫ్రంచి ఒడిపోయింది.
o ఫ్రంచి ఒటమి తర్తవాత జెన్నవాలో జరిగిన శ్చంతి సంప్రదింపులలో విమతానం

దేశ్చనిన ఈతియ, దక్షిణ భాగాలుగా విబజంచడానికి విమతానం ప్రజలను పంచార్త.
o ఈతియభాగంలో హోచిమిన్, కమూమనిసా్తలు ఄధకాయంలోకి వచాార్త.
o దక్షిణ భాగంలో పురాతన చక్రవరిిని ఄధతిని చేశ్చర్త.
o దక్షిణ భాగంలో చక్రవరిిని డదోస్త ఎన్ గో డిన్ డీం ఄధకాయంలోకి వచాాడు.
o ఎన్ గో డిన్ డీం నిమంతృతఴ విధానాలక్త వమతిరేకంగా ‚జాతీమ విమకిి సమాఖమ‛ 

(NLF) పేర్తతో ప్రజలు పోరాడస్థగార్త.
o ఈతియ విమతానంలో హోచిమిన్ సహామంతో దేశ్చనిన ఏకం చేమడానికి NLF 

పోరాడస్థగింది.
o కమూమనిసా్తల ప్రఫలమం పర్తగుతుందనే అందోళనతో ఄమెరికా సైనామనిన, 

అయుధాలనూ విమతానంక్త ంప ప్రతమక్ష జోకామనికి నియణయించుకొంది.
o నాపాలం - భనుషులక్త తీవ్ర నషాం కలిగించే ప్రమాదకయమైన బాంబు.
o ఏజెంట్ అయంజ్ – చెటలను చంప భూమిని చాల కాలం బీడుగా మారేా యస్థమనం.
o విమతానం ప్రజల దేశబకిిని ఄమెరికా విధానకయిలు తక్తువ ఄంచనా వేశ్చర్త.
o భూస్థఴమల చేతులలో తరాలపాటూ దోపడీకి గుయయిమ ఆటీవలే కొంత భూమిని

పందిన లక్షలది పేద రైతాంగ నిఫదధతను వార్త తక్తువ ఄంచనా వేశ్చర్త.
o సంఫంధంలేని యుదధంలో జోకమం వలన ఄమెరికాను చాల భంది విభరివంచార్త.
o 1974 జనవరిలో పారిస్ ందంతో విమతానం-ఄమెరికా యుదధం మగిస్తంది.
o 1975 ఏప్రిల్స 30న జాతీమ విమకిి సమాఖమ (NLF) సైగాన్ లోని ఄధమక్ష బవనానిన

స్థఴధీనం చేస్తక్తని ఄంతిభంగా విమతానంలను కటిగా చేశ్చర్త.
o నైజర్న నదీ ప్రంతాలను కటి చేస్త బ్రిటీషువార్త నైజీరియాను ఏయరిచార్త.
o ఈతియ నైజీరియాలో మస్తలం భతానికి చెందిన హౌస్థ-పులని ప్రజలు ఈనానర్త.
o అగేనమ నైజీరియాలో ఇబో తెగవార్త ఄధక సంఖమలో ఈనానర్త.
o నైజీరియా నైర్తతి భాగంలో యొర్తబా తెగ ప్రజలు ఄధక సంఖమలో ఈనానర్త.
o అఫ్రికాలో ఄధక జనాభా స్థంద్రత గల దేశ్చలలో నైజర్న ప్రంతం కటి.
o నైజీరియా 16వ శతాఫదంలో ఄమెరికాక్త బానిసలను సయపరా చేసే కేంద్రంగా ఈండేది.
o నైజీరియా తీయ ప్రంతాలపై 1861లో బ్రిటన్ తన పాలనను ఏరాట్ట చేస్తంది.
o 1939లో బ్రిటీషు పాలక్తలు శ్చాభ, తూర్త నైజరియా ప్రంతాలను వేర్తచేస్త

యొర్తబా, ఇబు తెగల భధమ విబజనలు సృషిాంచార్త.
o నైజీరియాలో ‚విబజంచి, పాలించు‛ ఄనన స్తద్ధంతానికి ఄనుగుణంగా బ్రిటీషువార్త

మూడు గిరిజన తెగల భధమ పోటీని, ఘయశణను ప్రోతషహించార్త.
o నైజీరియాలో మొదటి రాజకీమ పార్ట:ా నైజీరియా జాతీమ ప్రజాస్థఴమిక పార్టా.

ఎన్ న్ంది అజికివె

బైఫార్యన్ యుద్ధం

కెన్ సారో వివా

హోచి మిన్్

వియత్నంలోని టోన్ కిన్, కొచిన్ చినా

టోన్
కిన్

కొచిన్
చినా
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o నైజీరియా జాతీమ ప్రజాస్థఴమిక పారా్ట (NNDP) 1923లో హెర్కఫర్నా భకాలే స్థిపంచెను.
o 1923, 1928, 1933 ఎనినకలోల జాతీమ ప్రజాస్థఴమిక పార్టా విజమం స్థధంచెను.
o 1936లో ఎన్ నంది ఄజకివె ‚నైజీరియా యువ ఈదమభం‛ (NYM)ను స్థిపంచెను.
o నైజీరియా యువ ఈదమభం స్థంసుృతిక నేథమంతో సంఫంధం లేక్తండా

నైజీరియా ప్రజలను అకరిశంచి ఫలమైన రాజకీమ ఈదమభంగా ఎదిగింది.
o 1944లో భకాలే, ఎన్ నంది ఄజకివె కలిస్త నైజీరియా, కామెర్మన్ జాతీమ

సంఘం (NCNC )ని ఏయరిచార్త.
o నైజీరియాలోని వలస పాలనను వమతిరేకిస్తి మూడు ప్రంతీమ పార్టాలు

ఏయడాడయి. ఄవి 1. స్థంప్రద్మ భావాలతో కూడిన ‚ఈతియ ప్రజల కాంగ్రెస్‛
(NPC) - ఈతియ ప్రంతం, 2. ‚నైజీరియా, కామెర్మన్ జాతీమ సంఘం‛ (NCNC) 
- తూర్త ప్రంతం, 3. ‚యాక్షన్ గ్రూప్‛ (AG) - శ్చాభ ప్రంతం.

o 1961 ఄకాోఫర్త 1 న నైజీరియా స్థఴతంత్రమం పందింది.
o నైజీరియాలో ప్రజాస్థఴమిక, నామమపూరిత సభతులమం స్థధంచలేక పోవటం వలల

ఄనతికాలంలోనే పౌయ యుదధం చెలరేగింది.
o సైనిక పాలన తరాఴత నైజీరియాలో 1999లో ప్రజాస్థఴభమ ప్రభుతాఴనిన ఎనునకొంది
o నైజర్న డెలాలో 1950 లలో చమర్తను కనుగొనానర్త.
o నైజర్న డెలాలో చమర్త తీసే హక్తులను డచ్ షెల్స కంపన్న నేతృతఴంలోని వివిధ

ఫహుళజాతి కంపన్నలు పంద్యి. 
o ప్రస్తితం నైజీరియాక్త మడిచమర్త మఖమమైన వనర్త.
o చమర్త వెలికితీత వలన నైజీరియాలోని ప్రజలక్త ఎట్టవంటి ప్రయోజనం లేదు.
o విదేశీ కంపన్నలు రామవయణానిన టాించుకోక్తండా మధేచఛగా చమర్తను వెలికి

తీమడం వలల నైజీరియాలోని జీవావయణ వమవసి తీవ్రంగా ప్రభావితభయిమంది.
o చమర్త కాలుషమం వలన ఆకుడి భడ ఄడవులు తీవ్రంగా ప్రభావితభయామయి.
o నైజీరియాలోని ప్రమఖ రామవయణ, మానవ హక్తుల కాయమకయి- కెన్ స్థరో వివా.
o కెన్ స్థరో వివా క్త భయణశ్చక్ష వేమడంతో రిస్తితులు తీవ్ర ర్మం ద్లాయి.
o భౌతిక వనర్తలపై నిమంత్రణ స్థధంచడానికి, క జాతిగా ఏయడడానికి, స్తస్తియ

ప్రజాస్థఴమామనిన స్థిపంచడానికి, నైజీరియా ప్రమతానలు చేస్తినే ఈంది.
o అఫ్రికాలో ఄనిన తెగల, ప్రజా సమూహాల భధమ ఐకభతమం స్థధంచడానికి

ప్రమతినంచిన ఘనా స్థఴతంత్రమ సభయయోధుడు- కాఴమెన్ క్రుమా.

కీలక పదాలు
1. భూసంసకయణలు: దేశంలో గల స్థగు భూమిని ప్రజలందరికీ సమానంగా ంచే 

ఈదేదశమంతో చట్టాలు తీస్తక్తవచిా ఄభలుయచే సంసుయణలు. 
2. భూస్వాభయవాదం: భూస్థఴమలు తభక్త గల భూమలను కౌలుకి ఆచిా వారి 

నుండి కౌలుని తీస్తక్తనే విధానానిన భూస్థఴభమవాదం ఄందుర్త.
3. నూతన ప్రజాస్వాభయం: 1949 లో చైనాలో భూస్థఴభమ వమవసిక్త, వలస పాలనక్త 

వమతిరేకంగా అవియబవించినదే నూతన ప్రజాస్థఴభమం.
4. వెట్టి కార్మికులు: ఎట్టవంటి వేతనం (జీతం) చెలిలంచక, హక్తులు, సేఴచఛ లేని, 

ఆష్కనాికి వమతిరేకంగా నిచేయించుక్తనే కారిభక్తలు.
5. యస్వమనిక ఆయుధాలు: విషపూరితం ఄయిన యస్థమనాలను వాడటం ద్ఴరా 

ప్రజల ప్రణాలను తీమడం. వీటి యొకు ప్రభావం భనుషులపైన, సమాజంపైన 
దీయఘకాలం ఈంట్టంది.

6. ఫలహీన ప్రజాస్వాభయం : సరైన అశయాలు, లక్షామలు లేనపుడు ప్రజాస్థఴభమం 
పునాదులు ఫలహీనడడమే ఫలహీన ప్రజాస్థఴభమం. ఈద్: విమతానంలోని
ప్రజాస్థఴభమం.

ఖండంతయ అఫ్రికావాదం: దేశ, తెగ తేడా లేక్తండా అఫ్రికా ప్రజలందరిన్న కటిగా
చేమడమే ఖండాంతయ అఫ్రికా వాదం. ఘనా సఴతంత్ర యోధుడు కామమెన్ క్రుమా
దీంటోల ప్రమఖ పాత్ర పోషించాడు.

నైజీర్యా యువ ఉద్యమం

నైజర్ డెలిా

నైజర్ డెలాలిో చమ్మర్థ తీసే
హకులను పందిన్ డచ్ షెల్

కంపెనీ చిహనం

నాపాలం

ఎన్ న్ంది అజికివే
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పాఠం -15
వలస పాలిత ప్రంతాలోో జాతి విముక్త ిఉద్యమాలు

1914 లో వలస
పాలిత ప్రంతాలు

పాఠ్యపుస్త కం 202, 203 వ పేజీలో ప్ర శ్నలు

1. టానిన ర్మశీలంచి క్రంది ప్రశ్నలకు జవాబులవ్ాండ్డ? (ట నైపుణ్యయలు)
i. బ్రిటన్ కు చందిన వ్లసలలో ఆసయాలో ఒక ప్రంతానిన, ఆఫ్రికా లో ఒక ప్రంతానిన 
గుర్మతంచండ్డ.
ఆసియా వలస ప్ర ాంతాలు : భాయత్, చైనా, శ్రీలంక, పాకిస్థని్, ఫంగాలదేశ్.
ఆఫ్రర కా వలస ప్ర ాంతాలు : దక్షిణాఫ్రికా, నైజీరియా, ఇజప్,ా జంబాబ్వఴ.

ii. హాలండ్ కు చందిన ఒక ఆసయా,ఒక ఆఫ్రికా వ్లస ప్రంతానిన గుర్మతంచండ్డ?
ఆసియా వలస ప్ర ాంతాలు : కొలంబో, భలకు, ఆండోనేషియా.
ఆఫ్రర కా వలస ప్ర ాంతాలు : కేప్ టౌన్, ఄంగోల.

iii. ఫ్రాన్సుకు చందిన ఒక ఆసయా, ఒక ఆఫ్రికా ప్రంతానిన గుర్మతంచండ్డ?
ఆసియా వలస ప్ర ాంతాలు : విమతానం, కాంబోడియా.
ఆఫ్రర కా వలస ప్ర ాంతాలు : ఄలీీరియా, టోగో, మాలి.

iv. ఏ దేశానికి వ్లస పాలత ప్రంతంగా లేని ఆసయాలోని రెండు 
దేశాలన్స,ఆఫ్రికాలోని ఒక దేశానిన గుర్మతంచండ్డ?
ఆసియా దేశాలు : చైనా, అపఘనిస్థిన్, థాయ్ లండ్, ఆరాన్.
ఆఫ్రర కా దేశాం : లైబీరియా, ఆథియోపయా.

v. ఆస్ట్రేలయా ఎవ్ర్మ కాలనీలో కలదు? (విషమ అవ్గాహన )
జ. అసేేలియా బ్రిటన్ కాలన్నలో కలదు.

2. జాతీమత భావ్ం అంటే ఏమిట్ట?అది ఎలా రూపు దిదుదకుంటందో అయధం 
చేసుకోవ్డనికి 9 వ్ తయగతి పాఠ్య పుసతకానిన భరొక స్వర్మ చదవ్ండ్డ? (వి.అ.)
1. ఐరోపాలో జాతీమత భావం క మఖమమైన కాయకంగా ఈండేది.
2. ఫ్రంచి విలవం జాతీమవాదం ఄభివృదిధ చెందడానికి మాయగం స్తగభం చేస్తంది.
3. జాతీమత భావం కోుస్థరి జాతామహంకాయంగా ర్మపు దిదుదక్తంట్టంది.
4. ఐరోపాలో జాతీమవాదం వామపంచడానికి తతఴవేతిలు, విద్మవంతుల కృషి

ఄభినందన్నమం.

4th May 1919, an angry 
demonstration was held in 

Beijing

Burning Japanese goods 
Tsinghua School 1919

మే నాలుగు ఉద్యమం

మే నాలుగు ఉద్యమం
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3. ఆయా దేశాల స్వంప్రదామ పాలకులు స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడ్డ ఉంటే 
ఎటవ్ంట్ట రాజకీమ వ్యవ్సథలు ఏయడ్డ ఉండేవి? (సామాజిక ప్రతిస్పందన-ప్రశ్నంచుట)
1. పురాతన కాలంలో రాజులు రాచరికం టల అసకిిని చూపేవార్త.
2. సేఴచా, స్థఴతంత్రమం వంటి భావాలక్త వార్త విలువ ఆవఴలేదు.
3. రాజులు ఎలలపుడూ తభ ఄధకారానిన నిలబెట్టాకోవడానికే ప్రమతినoచేవార్త.
4. రాజులు, చక్రవరి్తలు నిజాయితీగా ప్రమతినoచి ఈంటే బ్రిటిష్ వారి నుండి కొదిద 

కాలం లోనే భనం స్థఴతంత్రం సంపాదించే వాళలమ.
5. భాయతదేశంలో రాచరిక పాలన ఈండి ఈండవచుా.

4. వ్లస పాలత ప్రంతాలలో ఏ స్వమాజిక వ్రాాలు స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడయి?
సమానతాం, ప్రజాస్వాభయం భావ్నలు వాళ్లకు ఎందుకు ముఖయం అయాయయి? (వి.అ.)
1. పాలన ఏదైనా, పాలక్తలు ఎవరైనా ఎపుడూ పేద, భధమ తయగతి వరాగలు ఄనేక 

ఆఫఫందులక్త గురి ఄవుతూనే ఈనానర్త.
2. పేద, భధమ తయగతి వరాగల వారికి సేఴచఛ ఈండదు.
3. ప్రభుతాఴనికి నునల ర్మంలో వీర్త అద్యానిన సభకూర్తాతార్త.
4. ఄయినటికీ వీరి సంక్షేభం టల పాలక్తలు శ్రదద వహించర్త.
5. ఄట్టవంటి రిస్తితులలో వీరికి సమానతఴం, ప్రజాస్థఴభమం ఄనన భావాలు వీరికి 

అశ్చ దీపాలుగా కనిపస్థియి.

పాఠ్యపుస్త కం 204& 205వ పేజీలో ప్ర శ్నలు

5. యువ్ చైనీయులు పాత స్వంప్రదాయాలన్స, విదేశీ శ్కుతలన్స ఎందుకు 
వ్యతిరేకించారు? (విషమ అవ్గాహన)
1. పాత కాలoక్త చెందిన భావాలను వదిలి వాటి స్థినంలో విజాాన శ్చస్త్ర భావాలను 

అచరించాలని వార్త భావించార్త.
2. అడపలలల పాద్లను కటిావేమడం, వివాహంలలో ఄసమానతఴం వంటి పురాతన 

మూఢ నభభకాలను వమతిరేకించార్త.
3. అరిిక ఄసమానతలను ర్మపు మాపాలని తలంచార్త.
4. తభ దేశ వనర్తలను నిమంత్రిస్తినన విదేశీయులను తరిమి కొట్టాలని 

అకాంక్షించార్త.

6. ఇటవ్ంట్టవి ఏమైనా భాయత దేశ్ంలో జర్మగందా? (విషమ అవ్గాహన )
1. భన దేశంలో కూడా సతీ సహగభనం, బాలమ వివాహాలు వంటి దురాచారాలు 

ర్మపుమాడానికి ఄనేక భంది సంఘ సంసుయిలు ప్రమతినంచార్త. 
2. గాంధీ, నెహ్రూ, స్తభాష్ చంద్ర బోస్, బగత్ స్తంగ్ వంటి వార్త బ్రిటిష్ వారిని భన 

దేశం నుండి పాయద్రోలడానికి తభ ప్రణాలను సైతం పణంగా పట్టార్త.

7. ఈ కాలంలో ఆవియభవించిన ముఖయమైన రాజకీమ పార్టిలు ఏమి? (వి.అ.)
జ. 1. చైన్నస్ కమూమనిస్ా పార్టా.
    2. గుయోమిండాంగ్ పార్టా.
i. ఇటవ్ంట్ట సమీకయణలోల సభ్యయలు ఎవ్రు? (విషమ అవ్గాహన)
జ. 1.చైన్నస్ కమూమనిస్తా పార్ట-ాభూమి లేని రైతాంగం.
     2.గుయోమిండాంగ్ –భధమతయగతి ప్రజాన్నకం,పారిశ్రామిక కారిభక్తలు.
ii. వాళ్ళు ఆశంచిన స్వమాజిక, ఆర్మధక మారుల సారూం ఏమిట్ట? (విషయావ్గాహన)
1. భూసంసుయణలు ఄభలు చేమడం.
2. భహిళలక్త హక్తులు కలించడం.
3. ఄక్షరాసమతను పంచడం.
4. అరిధక ఄసమానతల తొలగింపు.
5. రైతాంగానికి మెర్తగైన రిస్తితులను కలించుట.

పాత ప్రపంచానిన కూలగొట,ి 
కొతు ప్రపంచానిన నిర్మంచు అని

తెలిపే గోడపత్రిక

ఎన్ గో డిన్ డం

B52 యుద్ధ విమాన్ం

హెర్వార్ి మకలే

చైనా
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8.యుదదంలో గెలవ్డనికి ససపికి భూ సంసకయణలు ఎలా దోహదడియి? (వి.అ.)
1. స్తస్తప పార్టా భూస్థఴమల నుండి భూమిని స్థఴధీనం చేస్తక్తంది.
2. స్థఴధీనం చేస్తక్తనన భూమిని పేద రైతాంగానికి పునఃంపీణీ చేస్తంది.
3. ఫలమైన రైతాంగ సంఘాలను ఏరాట్ట చేశ్చడు.
4. భూసంసుయణలు, జాతీయీకయణ ఄనన ర్కండు ఄంశ్చల కాయణంగా పార్టాకి ఫలమైన స్థమాజక పునాది ఏయడింది.
5. భూమిలేని రైతాంగం వేలదిగా స్తస్తప పార్టలాో చేరార్త.
6. ఇ విధంగా భూసంసుయణలు స్తస్తపకి యుదధంలో గెలవడానికి దోహదం చేస్థయి.

9. భాయత దేశ్ంలో అభలు అయిన భూసంసకయణలన్స చైనాలో జర్మగన వాట్టతో పోలచండ్డ. వాట్ట భధయ పోలకలు,
తేడలన్స పేరొకనండ్డ? (వి.అ.)
పోలికలు:
1. స్థఴతంత్రమం వచిాన తరాఴత ర్కండు దేశ్చలోలనూ భూసంసుయణలు ఄభలు చేస్థర్త.
2. భూరిమితి చట్టానిన ఄభలు చేస్థర్త.
3. మిగులు భూమలను పేదలక్త ంచడం జరిగింది.
తేడాలు:
1. చైనాలో భూసంసుయణలు విజమవంతం ఄయామయి.
2. చైనాలో జమింద్ర్ట వమవసి యదదయి, భూమల ంకం జరిగింది.
3. ఆండియాలో భూసంసుయణలు విపలం ఄయామయి.
4. కాన్న ఆండియాలో కేవలం జమింద్ర్ట వమవసి మాత్రమే యదుద ఄయిమంది.

10. దేశ్ అభివ్ృదిధకి, స్వాతంత్ర్యయనికి స్రీ, పురుషులకు సమాన అవ్కాశాలు, వాళ్ల సమాన భాగస్వాభయం అవ్సయభనన 
దృకథంతో మీరు ఏకీబవిస్వతరా? (స్వమాజిక అంశాలపై ప్రతిసందన-ప్రశనంచుట)
1. నేను ఇ విషమంతో ఏకీబవిస్థిను.
2. ఎందుకంటే ఄవనిలోను, అకాశంలోనూ సగభాగం భహిళలు.
3. భహిళలు లేనిదే ఄభివృదిధ స్థధమం కాదు.
4. ఎపుడైతే భహిళా ఄక్షరాసమత శ్చతం పర్తగుతుందో ఄపుడు మాత్రమే దేశం ఄభివృదిధ థంలో మనిస్తంిది.
5. కాఫటాి స్రీ, పుర్తషులక్త సమానమైన ఄవకాశ్చలు కలించవలస్తన ఄవసయం ఈంది.

11. విమతానంలో రైలు మారాాలన్స, కాలవ్లన్స ఫ్రంచివాళ్ళు ఎందుకు అభివ్ృదిధ చేస్వరు? (విషమ అవ్గాహన)
1. విమతానంని వరి ఎగుభతి చేసే దేశంగా ఄభివృదిధ చేయాలని ఫ్రంచి వార్త అసకిిని కనఫయచార్త.
2. ఆందుకోసం ఫ్రంచి వార్త స్థగున్నటి సదుపాయాలను మెర్తగురిచార్త.
3. దీనితో పాట్టగా వమవస్థమ ఈతతిులు పంచడానికి ఄవసయమైన ఄనిన యకాల చయమలను చేట్టార్త.
4. ఄందువలన వరి ఈతతిి పరిగి ఄంతరాీతీమంగా ఎగుభతి చేమడానికి ఫ్రంచి వారికి ఄవకాశం దకిుంది.
5. వాణజమ సర్తక్తల యవాణా కోసం, సైనిక కేంద్రాల తయలింపుక్త, మొతిం అ ప్రంతానిన తభ గుపటోల 

పట్టాకోవడానికి రైలు మారాగలను ఄభివృదిధ చేస్థర్త.

12. భూమిలేని రైతాంగానికీ, భూమి లేని కార్మికునికీ భధయ తేడ ఏమిట్ట? (వి.అ.)
I. భూమి లేని రై తాాంగాం:
1. వీర్త పదద భూస్థఴమల నుండి భూమి కౌలుకి తీస్తక్తనేవార్త.
2. ఄధకమైన శ్చస్తిలు వారికి చెలిలంచవలస్త వచేాది.
3. విధలేని రిస్తితులలో భూస్థఴమల ఆండలలో ని చేమవలస్త వచేాది.
II. భూమి లేని కార్మికులు:
1. వీరికి సంతంగా భూమి ఈండేది కాదు.
2. వారి యొకు బ్రతుక్తలు కేవలం రోజు కూలీ మీద అధాయడి ఈండేవి.
3. భూమి లేని కారిభక్తలు ఎక్తువగా వెటాి చాకిర్ట చేసేవార్త. భూమి ర్కర్థులను

తగలబెడుతన్న ప్రజలు

భారత ద్దశంలో అమలు అయిన్ 
భూసంసురణలను చైనాలో 

సిసిపి
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13. బ్రిటీష్ పాలనలోని భాయత దేశ్ రైతాంగ ర్మసథతి గుర్మంచి మీరు చదివారు.
విమతానం రైతాంగ సథతికి, దీనికీ పోలకలు ఏమిట్ట? (విషమ అవ్గాహన)
జ. పోలికలు :
1. భాయత్ భరియు విమతానం ర్కండూ కూడా వలస పాలనలో ఈనన దేశ్చలు.
2. ఇ ర్కండు దేశ్చలలోనూ ఄధక శ్చతం భూమలు భూస్థఴమల చేతులలో ఈండేవి.
3. ర్కండు దేశ్చలలో గల కౌలు రైతులు ఄధకంగా శ్చస్తనిు చెలిలస్తి ఈండేవార్త.
4. ఄందువలలనే ర్కండు దేశ్చల రైతులు ఎపుడూ ఄపుల ఉబిలో కూర్తక్తపోయార్త.

14. భాయత దేశ్ంలో బ్రిట్టష్ వారు అన్ససర్మంచిన విధానానిన గురుతచేసుకోటానికి 
ప్రమతినంచండ్డ. భాయత దేశ్ంలో బ్రిట్టష్ వాళ్ళు, విమతానంలో ఫ్రంచ్ వాళ్ళు 
అన్ససర్మంచిన విధానాలన్స పోలచండ్డ. వాట్ట భధయ పోలకలు, తేడలు ఏమిట్ట? (వి.అ.)
జ. బ్రర టిష్ వారు అనుసర్మాంచిన విధానాలు:
1. వాణజమ ంటలను ప్రవేశ పటా్టర్త.
2. మడి సర్తక్తలను దోచుక్తనేవార్త.
3. వనర్తలను తఴయగా తయలించడానికి రైలు మారాగలను నిరిభంచార్త.
4. భాయత్ ను కేవలం మడిద్రాధలు ఎగుభతి చేసే వలసగా మారాార్త.
వియతానాంలో ఫ్ర ాంచ్ వారు అనుసర్మాంచిన విధానాలు:
1. ఫ్రంచ్ వారి యొకు ప్రయోజనాలకోసం వమవస్థయానిన ఄభివృదిధ చేస్థర్త.
2. విమతానంపై ఄదుపు స్థధంచడానికి యవాణా సౌకారామలు ఏరాట్ట చేస్థర్త.
పోలికలు: 1. బ్రిటిష్ భరియు ఫ్రంచ్ వార్త సహజ వనర్తలను దోచుక్తనానర్త.
2. ంటల స్థగు విధానంను తభక్త ఄనుకూలంగా మార్తాక్తనానర్త.
3. ప్రజలను ఄనేక కషా నష్కాలక్త గురిచేస్థర్త.
తేడాలు: 1. విమతానంలో  ఫ్రంచివార్త వరి ఈతతిికి ప్రమఖమత ఆచాార్త.
2. బ్రిటిష్ వార్త కేవలం న్నలిభందు, నలలభందు వంటి ంటలకే ప్రమఖమతనిచాార్త.
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15. బిమయం ధయలు డ్డపోవ్డంతో గ్రామీణ రుణభాయం ఎందుకు పెర్మగంది? (వి.అ.)
1. బిమమo ధయ తగిగతే రైతులక్త వరి ండించడం గిట్ట ాబాట్ట కాదు.
2. రైతులక్త పటాిన పట్టఫాడి కూడా రాని రిస్తితి ఏయడుతుంది.
3. తద్ఴరా రైతులు తిరిగి తామ తీస్తక్తనన ఄపులు చెలిలంచలేర్త.
4. ఄందువలన గ్రామీణ రైతాంగం నితమం ఄపుల భాదతో సతభతం ఄవుతుంట్టర్త.

16. విమతానం, చైనాలలో జాతీమతావాదం ఏయడటంలో యువ్త, విదాయరుదలు ముఖయ 
పాత్ర్ పోషంచారు. వీట్ట భధయ పోలకలు, తేడలన్స చర్మచంచండ్డ. (వి.అ.)
జ. పోలికలు:
1. చైనా భరియు విమతానంలలోని యువత మఖమంగా పాత స్థంప్రద్యాలక్త సఴస్తి

చెపాలని కోర్తక్తనానర్త.
2. ర్కండు దేశ్చలలోని యువత విదేశీ అధతమం నుండి తభ దేశ్చలను 

యక్షించుకోవడానికి ప్రమతినoచార్త.
3. యువక్తల పోరాట్టల వలన అయా దేశ్చలలో భూసంసుయణలు చేమఫడాడయి.
తేడాలు:
1. చైనాలోని యువత హింస్థతభక విధానంను ఄనుసరిసేి, విమతానం యువత 

అధునిక విదమ కోసం జపాన్ వంటి దేశ్చలక్త వెళాళర్త.
2. చైనా యువత కమూమనిస్ా పారా్ట అధఴయమంలో చైనా అరిధక స్తస్తియతక్త పాట్టడాడర్త.
3. విమతానం యువత యువ ఄనానం పారా్టని ద్ఴరా దేశ్చభివృదిధకి పాట్ట డాడర్త.

17. సాతంత్ర్ విమతానం ప్రభ్యతాం తీసుకునన మొదట్ట చయయలలో భూమి కౌలు 
తగాంచడం ఒకట్ట. ఈ చయయ ఎందుకు చేటాిరు? (విషమ అవ్గాహన)
1. విమతానంలో భూమి కౌలు ఎక్తువగా ఈండేది.
2. పలితంగా కౌలు రైతుల రిస్తతిి దమన్నమంగా ఈండేది.
3. నియంతయం వీర్త ర్తణ ఫందంలో చిక్తుక్తని ఈండేవార్త.
4. కాఫటిా భూమి కౌలు తగిగంచడం ద్ఴరా వారి యొకు అరిధక రిస్తతిి మెర్తగు

డుతుందని విమతానం ప్రభుతఴం భావించింది.

లెనిన్

కామెన్ క్రుమా

విమతానం

చైనా

వియత్నంలోని యువత 
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18. ఇటవ్ంట్ట భూసంసకయణలు విమతానం సమాజంపై ఎటవ్ంట్ట ప్రభావానిన చూపి 
ఉంటాయి? గ్రామీణ ప్రంతంలోని వివిధ స్వమాజిక వ్రాాల దృష్ణిా  దీనిని చర్మచంచండ్డ? 

(సభకాలీన అంశాలపై ప్రతిసందన-ప్రశనంచుట)
1. భూసంసుయణల పలితంగా విమతానంలో క కొతి యుగం మొదలయింది.
2. భూస్థఴమల నుండి భూమిని స్థఴధీనం చేస్తక్తని భూమి లేని వారికి, పేద 

రైతులక్త ంచిపటాడం క భంచి రిణాభం.
3. కౌలు రైతుల కష్కాలు తీరిపోయాయి.
4. సంత భూమి ఄనే యుగ యుగాల రైతుల కలను నిజం చెమమడంలో ఄటి

ప్రభుతఴం విజమవంతo ఄయిమంది.
19. చైనా, విమతానం, భాయతదేశాలలోని భూ సంసకయణల తీరున్స పోలచండ్డ? (వి.అ.)

పాఠ్యపుస్త కం 211, 213వ పేజీలో ప్ర శ్నలు

చై నా వియతానాం భారత దేశాం
1. 1950-51 లో భూసంసుయణలు 

ప్రయంభించఫడాడయి.
2. నిర్తపేదలక్త భూమలు ంచార్త.
3. భూసంసుయణలు సభయధవంతంగా 

ఄభలు ఄయామయి.

1. 1945 లో భూసంసుయణలు 
ప్రయంభించఫడాడయి.

2. కౌలు రేటలను తగిగంచార్త.
3. భూసంసుయణలు విజమవంతం 

ఄయామయి.

1. 1947 లో భూసంసుయణలు 
ప్రయంభించఫడాడయి.

2. జమింద్ర్ట వమవసిను యదుద చేస్థర్త.
3. భూసంసుయణలు విపలం 

ఄయామయి.

20. పౌరుల పైన, అడవుల మీద నాపాలం, ఏజంట్ ఆరెంజ్ వ్ంట్ట యస్వమనిక 
ఆయుధాలన్స అమెర్మకా ఉయోగంచటం సరైనదేనా? (స్వమాజిక అం.ప్రతిసందన)
1. ఆది సరైనది కాదని నా ఄభిప్రమం.
2. దీని వలన విమతానంలో 14%  స్థగు భూమి నికిరాక్తండా పోయింది.
3. శకివింతమైన యస్థమన అయుధాలను వాడటం వలల పలలల మెదడు దెఫఫతింది.
4. యస్థమన అయుధాల ప్రభావం వలల కామనషర్న, చయభ వామధులు సోకాయి.
5. పుటాిన పలలలలో సైతం ఄవమవ లోపాలు ఏయడానికి ఇ విషమే కాయణం.
6. వేలసంఖమలో ప్రజలు భయణంచార్త.
21. అమెర్మకా అంతట్ట ఫలమైన దేశానిన విమతానం వ్ంట్ట చినన దేశ్ం ఎలా 
ఎదిర్మంచగలగంది? (విషమ అవ్గాహన )
1. విమతానం ప్రజలక్త దేశబకి,ి జాతీమతాభావం ఎక్తువ.
2. విమతానం ప్రజల శకిి స్థభరాధాలను ఄమెరికా తక్తువగా ఄంచనా వేస్తంది.
3. ఄంతేకాక్తండా విమతానం లక్షలది పేద రైతాంగ నిఫదధతను ఄమెరికా తక్తువ

ఄంచనా వేస్తంది.
4. జాతీమతాభావంతో ప్రేయణ పంది భూసంసుయణలతో ఈతాషహం పందిన

విమతానం పేద రైతాంగం ప్రంచంలో కెలల మేటి సైనామనిన ఒడించడంలో
కీలకపాత్ర పోషించింది.

22. విమతానం న్సంచి అమెర్మకా ప్రభ్యతాం వియమించుకోవ్డంలో ఆ దేశ్ంలోని శాంతి 
ఉదయభం పాత్ర్ ఏమిట్ట? (విషమ అవ్గాహన )
1. యుదధం కోసo యువతను సైనమంలోనికి తీస్తకోవడం ఄమెరికా ప్రభుతాఴనికి

ప్రతికూలంగా మారింది.
2. సంఫంధం లేని యుదధంలో జోకమం చేస్తక్తందని స్థమానుమలు సైతం భావించార్త.
3. స్తదీయఘ కాలం యుదధం స్థగడం కూడా నియసనలక్త క కాయణంగా చెవచుా.
4. సయఴత్రా ఄనిన వైపుల నుండి నియసనలు ఈదమభ ర్మం ద్లాయి.
5. కాఫటి ాఄమెరికా శ్చంతి ంద్నిన చేస్తక్తని, యుద్ధనికి సఴస్తి లికింది.

పాఠ్యపుస్త కం 215& 217వ పేజీలో ప్ర శ్నలు
23. జాతీమ వాదానికీ, ఖండంతయ ఆఫ్రికా భావానికి భధయ తేడలు ఏమిటో చర్మచంచండ్డ.
జాతీమవాదం అననది ర్మమితమైన భావ్మా? (విషమ అవ్గాహన )
1. జాతీమతా భావం ఄనేది ఄరిమితమైన భావన.
2. దీనికి ఏ విధమైన హదుదలు నిరాధరించలేమ.
3. అఫ్రికా ఖండాంతయ వాదం ఄననది  అఫ్రికా ప్రజలను ఏకం చేమడానికి 

ఈయోగడింది.
4. వలస పాలనను,జాతి వివక్షతను వమతిరేకించడమే దీని లక్షాం.

ఏజంట్ ఆరంజ్

అమెర్కత యుద్ధం చేస్తున్న
వియత్నం సైన్యం

అమెర్కత యుద్ధం చేయడానికి వియత్నం
సైన్యం ఏర్వట చేసిన్ “క-చి” సొరంగాలు

అమెర్కత యుద్ధం చేయడానికి వియత్నం
సైన్యం ఏర్వట చేసిన్ “క-చి” సొరంగాలు

చై నా

వియతానాం
భారత్
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1. కింది వాట్టని జతయచండ్డ. (విషమ అవ్గాహన)

వియత్నం అడవులలో ఏజంట్
ఆరంజ్ చలులతన్న అమెర్క యుద్ధ

విమానాలు

ఎ. దేశ్చనిన సైనిక దేశం చేశ్చడు. 
బి. రామవయణ ఈదమభం.
స్త. జాతీమతా వాదం, ప్రజాస్థఴభమ వాదం, స్థభమవాదం.
డి. రైతాంగ విలవం.

మీ అభ్యసనాన్నన మెరుగుపరుుకండి
I. సన్ మట్-సెన్
II. చియాంగ్ కైషేక్
III. మావో జెడాంగ్
IV. కెన్ స్థరో వివా

2. దశాఫద కాలంలో చైనాలో భహళ్ల పాత్ర్లో వ్చిచన మారులన్స గుర్మతంచండ్డ. యష్ణయ,
జయినీలో సంబవించిన మారులకూ, వీట్టకీ తేడలు, పోలకలు ఏమిట్ట? (వి.అ.)
జ. చై నా:
1. చియాంగ్ స్థంప్రద్మవాది.
2. భహిళల పాత్ర ఆంటికే రిమితం ఄవాఴలని స్తచించాడు.
3. అడ పలలల వేష ధాయణపై కూడా రిమితులు విధంచాడు.
జరినీ మర్మయు రష్యాలలో మారులు:
1. జయభన్నలో స్త్రీలను కేవలం పలలలిన కనే మంత్రాలుగా భావించార్త.
2. యష్కమలో భహిళలు విలవం నందు కీలక పాత్ర పోషించార్త.

3. రాచర్మక పాలనన్స డదోసన తరువాత చైనాలో రెండు యకాల పాలనలు ఏయడియి.
వీట్ట భధయ పోలకలు, తేడలు ఏమిట్ట? (విషమ అవ్గాహన)
పోలికలు:
1. ర్కండు పార్టాలు దేశ్చనిన ఐకమంగా ఈంచడానికి ప్రమతినoచాయి.
2. స్తసి్తయతను ఄందించాయి.
భేదాలు:

      గుయోమిాండాoగ్ ప్లన     కమ్యానిస్టు  ప్లన 

1. దీనిని ప్రయంభించింది చియాంగ్ కై షేక్ 
2.భహిళల హక్తుల కోసం అలోచించార్త.
3. రైతాంగానిన టిాంచుకోలేదు.
4.కారిభక సంఘాలను ఄణచివేస్తంది.

1. దీనిని ప్రయంభించింది సన్ మట్ సేన్ 
2. కొతి వివాహ చట్టాలు చేశ్చర్త.
3. రైతాంగానికే భదధతును ఆచిాంది.
4. కారిభక సంఘాలక్త ప్రధానమతనిచిాంది.

( స్త )
( ఎ )
( బి )
( డి )

నజైీరియా మాయపు

హౌసా – పులాని ప్రజలు

యొర్థబ్బ

24. ఒక శ్తాఫద కాల వ్లస పాలన వ్లల ప్రంతాల భధయ అసమానతలు నెలకొనానయి.
భాయతదేశ్ంలో కూడ బ్రిట్టష్ పాలనలో కోస్వత ప్రంతాలైన బంగాలు, భద్రాసు,
బొoబాయి వ్ంట్టవి వేగంగా అభివ్ృదిధ చందాయి. అభివ్ృదిధలో ఇలా అసమానతలు 
ఎందుకు చోట చేసుకుంటాయి? (విషమ అవ్గాహన )
1. బ్రిటిష్ వార్త వివక్షాపూరిత ఄభివృదిధ విధానానిన ఄనుసరించార్త.
2. వార్త కేవలం సమద్ర తీయప్రంత నగరాలను మాత్రమే ఄభివృదిధ చేశ్చర్త.
3. ఇ రేవు టాణాలక్త రోడుడ, రైలు మారాగలను వేయించార్త.
4. మడిసర్తక్తలను వేగంగా ఆంగాలండ్ దేశ్చనికి తయలించడానికి మాత్రమే బ్రిటిష్ 

వార్త ఇ  విధానంను ఎంచుక్తనానర్త.
5. ఄందువలన వివిధ ప్రంతాల భధమ ఄభివృదిధలో ఄసమానతలు ఏయడాడయి.

25. నైజీర్మయాలోని చమురు వ్నరులలో అధిక భాగం ఆగ్ననమ భాగంలో ఉనానయి.
చమురు లాభాలలోని అధిక భాగం తభకు చందాలని ఈబూలు భావిస్వతరు. చమురు 
సందతో ఉతతయ ప్రంతానిన అభివ్ృదిధ చమయటానిన వాళ్ళల వ్యతిరేకిసుతనానరు. ఈ 
సభసయకు సరైన, నాయమపూర్మతమైన ర్మష్ణకయం ఏమిట్ట? (స్వమాజిక అం.ప్ర.)
1. ఖనిజ సంద దేశం మొతానిికి చెందుతుంది.
2. వీటిపై ఄనిన ప్రంతాలక్త సమానమైన హక్తులు ఈంట్టయి.
3. దేశ ప్రజల సంక్షేభ కోసం వీటిని ఈయోగించే ఄధకాయం ప్రభుతాఴనికి ఈంది.
4. వెనుకఫడిన ప్రంతాలను ఄభివృదిధ చేమడానికి  ప్రభుతఴం వనర్తలను ఏ 

ప్రంతానికైనా తయలించవచుా.
5. కావున ఇబూల యొకు డిమాండ్ సరి ఄయినది కాదు ఄని నా ఄభిప్రమం.

చియాంగ్ కైషేక్

మావో జడాంగ్

సన్ యట్-సెన్

కెన్ సారో వివా 11గురుదేవ.క ాం-న్యూ



4.ఈ అధాయమంలో చర్మచంచిన దేశాలనీన ప్రధానంగా వ్యవ్స్వమం పైన ఆధాయడ్డనవే.అందులోని దధతులు మాయచడనికి 
ఈ దేశాలలో ఎటవ్ంట్ట ప్రమతానలు జర్మగాయి? (విషమ అవ్గాహన)
జ. చై నా:

1. చైనాలో మిగులు భూమలను ఄనిన వరాగల వారికి ంచార్త.
2. రైతాంగ సంఘాలను ఏరాట్టచేశ్చర్త.
వియతానాం:
1. భూమి కౌలు రేటలను తగిగంచార్త.
2. తిరిగా భయల కౌలుక్త ఆవఴడానిన నిషేధంచార్త.
3. కౌలు ఫకాయిల మొతాినిన మాఫీ చేస్థర్త.
4. మిగులు భూమలను పేదలక్త ంచార్త.
నై జీర్మయా:
1. నైజర్న ప్రంతం ప్రయంబంలో బానిసల వయికానికి పేర్తగాంచింది.
2. తరాఴత కాలంలో ఆకుడ పామాయిల్స, కోకో వంటి ంటలు ండించార్త.

కర . సాం. దేశాం పర్మశర మల అధీనాంలో ఉనన దేశాం పద్ధ తులు మారచడానికి చేసిన పర యతానలు

1. చైనా బ్రిటన్ ఄధీనంలో చైనా 
రిశ్రభలు కలవు.

టాణవాస్తలక్త అధునిక నైపుణామల తర్టపదును ఆచిా 
పారిశ్రామిక ఄభివృదిధకి పాట్టడాడర్త.

2. విమతానం ఫ్రంచ్ వారి అధీనంలో విమతానం 
రిశ్రభలు కలవు.

వీర్త పారిశ్రామిక ఄభివృదిధపై చినన చూపు 
చూపార్త.వమవస్థమ ఄభివృదిదకి పాట్టడాడర్త.

3. నైజీరియా బ్రిటిష్ వారి అధీనంలో నైజీరియా 
రిశ్రభలు కలవు.

ఫహుళ జాతి కంపన్నలు తభ లభాలలో కొంత సైనిక 
ఄధకార్తలకిచిా ఆష్కానుస్థయంగా చమర్తను దోచుక్తనానర్త.

5. పైన చర్మచంచిన దేశాలలో ర్మశ్రభలు ఎవ్ర్మ ఆధీనంలో ఉనానయి? ఈ దదతులన్స మాయచడనికి ఎటవ్ంట్ట 
ప్రమతానలు జర్మగాయి. పోలచడనికి ఒక ట్టికన్స తయారుచేమండ్డ? (సమాచాయ నైపుణ్యయలు)

6. భాయత దేశ్ం, నైజీర్మయాలలోని జాతీమ ఉదయమాలన్స పోలచండ్డ. భాయతదేశ్ంలో 
ఇది ఎందుకు ఫలంగా ఉండేది? (విషమ అవ్గాహన)

భారత దేశాంలో జాతీయ ఉద్ామాం బలాంగా ఉాండడానికి కారణాం:
1. జాతి విభేద్లు లేకపోవడం.
2. ఫలమైన నామకతఴం ఈండడం.
3. దృఢమైన జాతీమతా భావాలు వామపిచెందడం.
4. శతాబాదల ఄణచివేతపై వియకిి కలగడం.

7. సాతంత్ర్ నైజీర్మయా దేశ్ం ఎదురొకంటనన సవాళ్ళల ఏమిట్ట? సాతంత్ర్ భాయత దేశ్ం 
ఎదురొకనన సవాళ్ుతో పోలకలు, తేడలు ఏమిట్ట? (విషమ అవ్గాహన)
జ. నై జీర్మయా:
1. స్థఴతంత్రమం స్థధంచిన కొదిద కాలంలోనే అ దేశంలో పౌయ యుదధం చెలరేగింది.
2. దీనికి కాయణం ప్రజాస్థఴమిక, నామమపూరిత సభతులమం స్థధంచలేకపోవడం.
3.  ఫహుళజాతి కంపన్నలపై ప్రభుతఴం నిమంత్రణను  స్థధంచలేకపోయింది.
4. సైనిక పాలనాధకార్తల చయమలపై ఄదుపును పందలేకపోవడం వoటి 

సభసమలను నైజీరియా ఎదుర్కుననది.

చై నా

వియతానాం

నై జీర్మయా

                 భారత దేశాం నై జీర్మయా

1. భాయతీయులు శ్చంతి మారాగనిన 
ఎనునక్తనానర్త.

2. భహాతాభ గాంధీ ఄహింస్థ ఈదమమాలక్త 
దిశ్చ నిరేదశం చేస్థర్త.

3. నామక్తలు, స్థధాయణ ప్రజలు పదద 
ఎతుిన తామగాలక్త స్తదధడాడర్త.

4. విబజంచు-పాలించు విధానానిన బ్రిటిష్
వార్త ఈయోగించినా భతం, వయగం, 
క్తలలక్త ఄతీతంగా పోరాడార్త.

1. నైజీరిమనుల హింస్థ మారాగనిన 
ఎనునక్తనానర్త.

2. ఎన్ నంది ఄజకివే తన యొకు పార్టా 
ద్ఴరా ఈదమభ నిరాభణం చేశ్చడు. 

3. కేవలం సైనిక్తలు మాత్రమే ఈదమభంలో 
కీలక పాత్ర పోషించార్త.

4. బ్రిటిష్ వార్త వివిధ జాతి తెగల భధమ 
సృషిాంచిన విభేద్ల వలన జాతీమ 
ఈదమభo కొంతవయక్త ఫలహీన డింది.

భారత సాాంతంత్ర్య పోర్వటం

నైజీర్యా సాాంతంత్ర్య పోర్వటం

నైజీర్యా పౌర యుద్ధం 12గురుదేవ.క ాం-న్యూ



భారత దేశాం:

1. అరిధక ఄసమానతలు ర్మపుమాక పోవడం.
2. పేదరికం, నిర్తదోమగంను తొలగించలేకపోవడం.

8. భాయత దేశ్ం, విమతానంల లాగా స్వాతంత్ర్యం కోసం నైజీర్మయా భర్ట అంత 
కషిడలు రాలేదు. దీనికి కొనిన కాయణ్యలన్స పేరొకనండ్డ? (విషమ అవ్గాహన )
1. నైజీరియా నితమం వివిధ తెగల యొకు సంఘయశణలు ఎదుర్కునేది.
2. బ్రిటిష్ వార్త ఄధకాయ నిమంత్రణక్త తెగలతో సంఫంధాలు పట్టాక్తనేవార్త.
3. నైజీరియా విద్మవంతులు ఈభభడి నైజీరియా భావనను ప్రచాయం చేమస్థగార్త.
4. మొదటోల రాఫర్నా భకాలే, తరాఴత ఄజకివే జాతీమ ఈదమభ నిరాభణం చేస్థర్త.
5. ర్కండవ ప్రంచ యుదధం కూడా నైజీరిమన్ సైనిక్తలలో స్తరిిని నింపంది.
6. పర్తగుతునన ఈదమభ తీవ్రతను గభనించి బ్రిటిష్ వార్త నైజీరిమనలక్త 

ఄధకారానిన ఫదిలీ చేయాలని నియణయించుక్తనానర్త.
7. చివయక్త మూడు ప్రంతాలలోనూ మూడు ప్రంతీమ పార్టాలు ఏయడాడయి.
8. ర్కండవ ప్రంచ యుదధంలో బ్రిటన్ ఫలహీన డడం, భరోకు నైజీరిమనల 

ఄలుపర్తగని పోరాటం వలన స్థఴతంత్రమం వీరికి తఴయగానే లభించింది.

9. పైన చర్మచంచిన దేశాలలోని జాతీమ ఉదయమాలలో పాఠ్శాల విదయ యొకక పాత్ర్ 
ఏమిట్ట? (ప్రశంస / స్తనినతతఴం)
జ. చై నా:
1. అధునిక విజాాన శ్చస్త్రం వలన పాత స్థంప్రద్యాలను విడిచిపట్టార్త.
2. ఄందువలన జాతీమతా భావం పరిగింది.
3. పాఠశ్చలలు, విశఴ విద్మలయాల వలల స్థమాజక, స్థంసుృతిక మార్తలు వచాాయి.
వియతానాం:
1. ఫ్రంచ్ ప్రభుతఴం విద్మ కాయమక్రమాలక్త ప్రధానమతను ఆవఴలేదు.
2. పాఠాలు చెపే టీచర్తల మాత్రం పాఠాలలో ఈననద్నిని మారిా చెపేవార్త.
3. తద్ఴరా విద్మర్తధలలో జాతీమతా భావం పరిగింది.
నై జీర్మయా:
1. పాశ్చాతమ విదమ నేరిాన మేధావులు  ఈభభడి నైజీరియా భావనను ప్రచాయం చేస్థర్త. 
2. విద్మ భావాల వామపి రాజకీమ పార్టాల ఏరాట్టక్త ద్రితీస్తంది.
3. ఇ రాజకీమ పార్టాలే తరాఴత కాలంలో  దేశ్చనికి విమకిి కలించాయి.

10. ఈ దేశాల స్వాతంత్ర్య పోరాటాలలో పాలకులపై యుదాధలు చేస్వరు. వాట్ట 
ప్రభావానిన కులతంగా వ్రామండ్డ.  (విషమ అవ్గాహన)
జ. చై నా:
1. చైనాపై జపాన్ ద్డిచేస్త చాల భూబాగానిన అక్రమించింది.
2. దీని పలితంగా చైన్నయుల అరిధక రిస్తితి ద్ర్తణంగా తయార్త ఄయిమంది.
3. జపాన్ ను నిలువరించడానికి పార్టాల భధమ సఖమత ఏయడింది.
4. ఄంతిభంగా చైనా భూబాగంపై చైనా కమూమనిస్త ాపార్టా ఄధకారానిన పందింది.
వియతానాం: 
1. అగేనమ అస్తయాపై అధతమంలో భాగంగా విమతానoను జపాన్ అక్రమించింది.
2. విమతానం స్థఴతంత్రమ సమితి జన్నయులతో పోరాడి విజమం స్థధంచార్త.
3. 1945 తరాఴత విమతానంలో గణతంత్రo ఏయడింది.
నై జీర్మయా:

1. వీర్త బ్రిటష్ వలస పాలనక్త వమతిరేకంగా పోరాడార్త.
2. చివరిగా నైజీరియా 1963 లో స్థఴతంత్రామనిన పందింది.

ఈబో తెగ స్త్రీ

హౌసా – పులాని తెగ పుర్థషుడు

యొర్థబ్బ తెగ స్త్రీ

నైజీర్యాలోని తెగలు
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K. Suresh, S.A., S.S.,

Z.P. (Boys) High School, 
SRIKALAHASTI



PPTs, Videos, Previous Question 

Papers, Model papers, Lesson Plans, 
Teaching Notes, Materials, 

Maps……etc., in Telugu and English 
Mediums of APSCERT syllabus.

Visit
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K. SURESH

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



భారత ప్రధాన మంత్రులు

1) జవ్హర్ లాల్ నెహ్రూ 2) గులాార్టలాల్ నందా 3) లాల్ ఫహుదూర్ శాస్త్రి 4) ఇందిరా గాంధీ 5) మొరారా్మ దేశాయ్

6) చయణ్ సంగ్ 7) రాజీవ్ గాంధీ 8) V.P. సంగ్ 9) చంద్ర శేఖర్ 10)  P.V. నయసంహా రావు

11) దేవెగౌడ 12)  I.K. గుజ్రాల్ 13) వాజ్ పాయి 14) భన్మిహన్ సంగ్

భారత రాష్ట్రపతులు

1. Dr. రాజంద్ర ప్రస్వద్ 2. సరేాలల రాధాకృషాన్ 3. Dr. జాకిర్ హుస్ట్రున్ భహిద్ హదమతులాల
(ACTING PRESIDENT)

4. V.V. గర్మ

5. Dr. పకృదీదన్ ఆలీ అహిద్ 6. B.D. జటి్ట 7. నీలం సంజీవ్ రెడ్డి 8. జాాని జైల్ సంగ్ 9. R. వెంకట్రాభన్

10. శ్ంకర్ దయాల్ శ్యి 11.K. R. నారామణన్ 12. A.P.J. అబుదల్ కలాం 13. ప్రతిభా పాట్టల్ 14. ప్రణబ్ ముఖరా్ట

15) నరేంద్ర మోడ్డ 16గురుదేవ.క ాం-న్యూ


