
య��� 1 ప��ా� పత�మ� 
�షయం: �ాం��క �ాస� �ం      తరగ�: 10 వ 

సమయం : 1 గంట       మ�ర��ల�: 25 
I.���ం�� ప�శ�లక� స�����న సమ���ను�లను 4 ల��� 5 �ాక�మ�లల� �ాయం��.   3X2=6M 

1. �దట� ప�పంచ య�ద�  �ారణ�లల� ఒకట�, “రహస� ఒప�ం��ల�” �����ౖ ఒక లఘ� సమ���నం 
��ా య�మ�? 

2. “�ాజ�శ��� ఒక భవన ��ా�ణ �ా���క��ాల�. ఆ��క� ఒక ��లల� 10 ల��� 12 ���ల� మ�త��� ప� 
ఉంట�ం��. ����న ���లల� ఆ��క� ప� మ��య� ��తనం ఉండవ�” 

అవ�వ�ీ�కృత రంగం’ను ���� ఉ��హరణల�� �వ��ంప�మ�? 
3. ���పకల� �ఠీభ�� ���క ల�ణ�లను గ���ం� 4 �ా�ా�లల� �వ��ంప�మ�? 

II.���ం�� ప�శ�లక� సమ���నమ�లను ఒకట� ల��� ��ండ� �ా�ా�లల� �ాయం��.   3X1=3M 
4. �దట� ప�పంచ య���� నంతరం ఏర���న ‘అంత�ా� �య సంస� ’ ఏ��? ��� �ా� పనక� ���రక�డ� ఎవర�? 

5. �� మరణ�లను �ర��ంప�మ�? 
6. ��రత �ాలమ������ , ����� �ాలమ������ గల సమయ బ�ధం ఎంత? 

III.���ంద ఇవ�బ��న ప�శ�లక� 10- 15 �ా�ా�లల� సమ���న�వ�ం��.    3X4=12M 
7. ��రత�శేంల�� �����న ��ా ం��ల� వ�వ�ాయ���� �ోహదప��నంత�ా �ీఠభ�� ��ా ం��ల� ��డ�డవ�. – 

�ారణ�ల� ఏ�ట�? 
8. 

�ాష� �ం ��మరణ�ల� ������ 
(2౦౦6) 

అ��ాస�త (2౦11) �కర �జర� �ాతం 
(2౦౦6) 

పంజ�� 
��మ�చ� ప��ే� 

��� 

42 
36 

62 

77 
84 

64 

76 
90 

56 

1.�జర� �ాతం అ��కం�ా ఏ �ాష� �ంల� ఉన�ట��  �లె�సు� న���? 
2.తక��వ అ��ాస�త ఎ �ాష� �ంల� ఉన���? 

౩. ‘�కర �జర� �ాతం’ ను �ర��ంప�మ�? 
4. పంజ�� �ాష� �ంల� 1౦౦౦�� ఎ�� ��మరణ�ల� సంభ�సు� ����. 

9. � ��వ�బ��న ప�పంచ పటంల� ���ం�� �ా�� గ����ంచం��. 
a. అ�����ా సంయ�క� �ా�ా� � ల� c. ట��� 

b. ��లం�    d. జ�ా�.  
IV. స�����న సమ���నమ�ను ఎం�కి �సేు��� క�ండ�ల� �ా� యం��.    8X ½ =4M 

10. మ��ాష� �, ���ాలల� �స� ��ం�య�న� �ర��ా ంతంను �ల� వ�వహ���ా� ర�.  ( ) 
ఎ) ��న�� �) మలబ�� �ి) ��ంక� ��) ��రమ�ండ� 

11. 2౦12 సం||ల� _______ ��లర� కంట� తక��వ తలస�� ఆ��యం గల �ే�ాల� అంట�ర�  ( ) 
ఎ) 10౩5  �) 95౦౦  �ి) 2566 ��) 126౦౦ 

12. �ద���ౖ సగట�న ప�� ���������ౖ 1,౦49 ర��ాయల ఖర�� ��డ�త�న� �ా�ా� � లల� ���ల�దు. ( ) 
ఎ) పంజ�� �) ఆంద� ప��ే� �ి) త�ళ��డ�  ��) ��మ�చ� ప���ే 

13. ‘వర��� సం��’ ఈ య���� ��� మ���ంప� ప���ం��.     ( ) 
ఎ) ����య� య�ద�ం  �) ర�ా�, జ�ా� య�ద�ం  

�ి) �దట� ప�పంచ య�ద�ం ��) ��ండవ ప�పంచ య�ద�ం 
14. ‘క�డ�ంక�ళం’ ��ా ంత ప�జల� ���ం�� �ా�ల� ��� ��రక� ఉద��ం��ర�.   ( ) 

ఎ) ర�ణ �) �వ���ా�� �ి) భద�త ��) ��ౖవ�� 
15. ��రత�శే �భజన సమయంల� వలస వ��న �ా�� ��సం ఈ ���ం�� ��ా ంతంల�� అడవ�లను ��ల��ం�, 

వ�వ�ాయ భ�మ�ల��ా మ��ా�ర�. 
ఎ) బ�బ� �) ట��ా� �ి) ఖ�ద� ��) భంగ� 

16. ఆ���క సంవత�రం �ా��రణం�ా ఈ ��లల� ��ా రంభమ�త�ం��.    ( ) 
ఎ) �ిబ�వ�� �) మ���� �ి) ఏ�ి�� ��) �� 

17. ఎ��� ��� బ��-  శ��బ�� �� �వ� సంచల��ల య�గం�ా ��������డ�.   ( ) 
ఎ) 19  �) 2౦  �ి) 21  ��) 18 

 


