
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

రివిజన్ టెస్్ట -3    yes@ssb zphs-Arthamuru, E.G.Dt 
I. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయుము.     4 x 2=8 
  1. ఆడవాళ్లుఇంటి బయట పని చెయయటానికీ, లంగ వివక్షతకూ మధ్యగల  
     సంబంధ్ం ఏమిటి? 
  2. ప్రజా పంపిణీ వయవసథప్రజలకు ఆహారభద్రతఉండేలాచూడగలదు.”  
     ఈవాయఖ్యయనానికి మద్దతుగా వాద్నలు పేర్కొనండి? 
  3. జలసంధిగ్రామప్రజలు  తమఊరినండి తరల వెళ్ళడానికి ఎందుకు  
     తిరసొరించారు.?   
  4. తూరు మైదాన ప్రంతాలు, పడమటి మైదాన  ప్రంతాల మధ్య పోలకలు,  
     తేడాలు ఏమిటి.?  
II.  ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయుము.     4 x 1= 4 
  5. ఏఏ నదుల కలయిక వలన గంగానది ఏరడినది? 
  6. లంగనిషతిిని నిరవచంపుము?7. భారతదేశ ప్రధాన భౌగోళిక విభజనలు ఏవి? 
  8. IPCC ని  విసిరింపుము?  9. హిమాలయాలలోముఖ్యపరవతశ్రేణులేవి? 
III.  ఈ క్రింది ప్రశ్నకు జవాబు వ్రాయుము.     1 x 4 = 4 
 10. భూగరభ జలవనరులన అంతరగత, బాహయ ప్రవాహంలో  ఏ ప్రక్రియ ఎకుొవగా  
     ప్రభావితం చేస్ింది?వివరించండి? 
IV.  ఈ క్రింది వానిని భారతదేశ్ పటింలో గుర్ తించుము.     5 x 1 = 5 
  1. దొడబెటట  2. మహానది 3. పులకాట్ సరస్ు  4. కనాయకుమారి 5. చెన్నన 
V.  ఈ క్రింది ఖాళీలను పూర్ింపుము.     8 x ½ = 4 
  1.భారతదేశంలోగలదీవులసముదాయాలు…………………………… 
  2……… వద్ద నీలగిరి పరవతాలు పడమటి కనమలన  కలుస్తియి 
  3.ఆంధ్రప్రదేశ్ నందుగలఉపునీటిసరస్ు…………………………. 
  4.నీలగిరులలోఎత్నినశిఖ్రం……………………………. 
  5.అగిన పరవత ప్రక్రియల వలు దీవపకల పీఠభూమిలో …….… నేలలు  
    ఏరడాాయి.  
  6. థార్ ఎడారిలో ఉనన కే కొ నది …………………… 
  7.భారతదేశంలోపొడవైనకాలువ………………………………. 
  8. నికోబార్ దీవులలోని ……………………… పాయింట్ భారత         
    దేశపు ద్క్షిణ అంచు (చవరి ప్రంతం) . 
 

     
 

రివిజన్ టెస్్ట -4     yes@ssb zphs-Arthamuru, E.G.Dt 
I. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయుము.     4 x 2=8 
  1. జరమన్ ప్రజలకు హిటుర్ ఇచిన వాగాదనాలు ఏవి? 
  2. భారత దేశం లాంటి సంక్షేమ రాజాయలలో అమలులో ఉనన సంక్షేమ పధ్కాలన     
     గురించ వ్రాయండి? 
  3. స్తవతంత్ర్య పోరాట చవరి సంవతురాలలో కారిమకులన,రైతాంగానిన ఏ విధ్ంగా     
     సమీకరించారు? 
  4. భాషా ప్రయుకి రాషాాలు  ఏరడి ఉండకపోతే దేశ ఐకయతకు మరింత మేలు    
     జరిగి ఉండేదా? 
II.  ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయుము.     4 x 1= 4 
  5. అధికార భాషా చటటం చేయబడిన సంవతురం ఏది? 
  6. కేంద్ర జాబితాలోని అంశాలన వ్రాయండి?  
  7. కమ్యయనల్ అవారుా అనగానేమి? 
  8. గెస్తటపో అనగానేమి? 
  9. సన్ యట్ సేన్ మ్యడు సదాధంతాలు వ్రాయుము ? 
III.  ఈ క్రింది ప్రశ్నకు జవాబు వ్రాయుము.     1 x 4 = 4 
 10. అమెరికాలోని నలు జాతీయులు,మైరా ఫైబీ ఉద్యమాల మధ్య పోలకలు,తేడాలు  
     ఏమిటి? 
IV.  ఈ క్రింది వానిని ప్రపించ పటింలో గుర్ తించుము.     5 x 1 = 5 
  1. ఫ్రాన్ు 2. స్వవడన్ 3. పసఫిక్ మహా సముద్రం 4. ఇండియా 5. U.S.A 
V.  ఈ క్రింది ఖాళీలను పూర్ింపుము.     8 x ½ = 4 
1. న్యయడీల్ విధానానిన ప్రవేశ పెటిటన వయకిి ........................................... 
2.  రండవ ప్రపంచ యుద్ధం ప్రరంభం అయిన సoవతురం.............................  
3. వలసల ఏరాటులో అగ్ర గామిగా ఉనన దేశం.............                     
4. యానిమల్ ఫం గ్రంధ్ కరి ........................................ 
5. జపాన్ పారుమెంట్ పేరు .......................................... 
6. హిటుర్ జరమనీకి చాన్ు లర్ అయిన సంవతురం ................................ 
7 . సంస్తథనాలన విలీనం చేసే బాధ్యత న ఎవరు చేపటిటనవారు....................... 
8 .ఆధునిక చైనా నిరామత ……………… 
     
 
 

రివిజన్ టెస్్ట -1    yes@ssb zphs-Arthamuru, E.G.Dt 
I. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయుము.     4 x 2=8 
  1. విదేశి  వాణిజయం  మరియు విదేశీ పెటుటబడుల మధ్య తేడా ఏమిటి? 
  2. స్తమాజిక ఉద్యమాల మౌలక అంశాలు ఏమిటి?   
  3. నీటి సంరక్షణకు  హివారే బజారు వయవస్తయంలో ఏ పద్ధతులపై నియంత్ర్ణ  
విధించారు?  
  4.వలస వెళిళనవాళ్లు ఆ ప్రంతంలో సమసయలు సృష్టటస్తిరా?సమసయలకు కారణం       
    అవుతారా? 
II.  ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయుము.     4 x 1= 4 
  5. విమానాశ్రయ నగరం అనగానేమి?   
  6. ప్రపంచీకరణ అనగానేమి? 
  7. సంధునది ఉపనదులు ఏవి?  
  8. AGW ని  విసిరింపుము? 
  9. అల ఉపాధి అనగానేమి? 
III.  ఈ క్రింది ప్రశ్నకు జవాబు వ్రాయుము.     1 x 4 = 4 
 10. అంతరగత మరియు అంతరాాతీయ వలసలకు పోలకలు, భేధాలు వ్రాయండి? 
IV.  ఈ క్రింది వానిని భారతదేశ్ పటింలో గుర్ తించుము.     5 x 1 = 5 
  1. లక్షదీవులు 2. K2 శిఖ్రం 3. గోదావరి 4. ధార్ ఎడారి 5.ఆరావళి పరవతాలు 
V.  ఈ క్రింది ఖాళీలను పూర్ింపుము.     8 x ½ = 4 
  1.భారతదేశంలోగలదీవులసముదాయాలు…………………………… 
  2…………………… వద్ద నీలగిరి పరవతాలు పడమటి కనమలన  
   కలుస్తియి 
  3.ఆంధ్రప్రదేశ్ నందుగలఉపునీటిసరస్ు…………………………. 
  4.నీలగిరులలోఎత్నినశిఖ్రం……………………………. 
  5.అగిన పరవత ప్రక్రియల వలు దీవపకల పీఠభూమిలో …….… నేలలు    
   ఏరడాాయి.  
  6. థార్ ఎడారిలో ఉనన కే కొ నది …………………… 
  7.భారతదేశంలోపొడవైనకాలువ………………………………. 
  8. నికోబార్ దీవులలోని ………………………… పాయింట్ భారత         
    దేశపు ద్క్షిణ అంచు (చవరి ప్రంతం) . 
 

     
 
 
 

రివిజన్ టెస్్ట -2     yes@ssb zphs-Arthamuru, E.G.Dt 
I. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయుము.     4 x 2=8 
  1. భారతదేశ విభజనకు వివిధ్ కారణాలన పేర్కొనండి? 
  2. అతయవసర పరిసథతి కాలంలో ఏ విధ్మైన వయవస్తథగత మారులు వచాియి? 
  3. పిలులన పెంచే బాధ్యత కే మహిళ్లు పరిమితం కావాలనన ద్ృకధ్ంతో మీరు    
     ఏకీభావిస్తిరా?    
 4 పారిశ్రామీకీకరణ ఆధునిక యుదాధలకు  ఎలా దారితీసి్ంది?  
II.  ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయుము.     4 x 1= 4 
  5. SALT అనగానేమి? 
  6. సమాచారం అని దేనిని అంటారు? 
  7. ఆపరేషన్ బ్లు స్తటర్ అనగానేమి?   
  8. ముస్తయిదా  కమిటీ అధ్యక్షుడు ఎవరు? 
  9. గుయోమిండాంగ్ పార్టట యొకొ రండు ఆశయాలు ఏమిటి? 
III.  ఈ క్రింది ప్రశ్నకు జవాబు వ్రాయుము.     1 x 4 = 4 
 10. ప్రపంచంలో శాంతిని న్లకొలడానికి ఐకయ రాజయ సమితి నిరవహించే వివిధ్  
    పాత్ర్లు ఏమిటి? 
IV.  ఈ క్రింది వానిని ప్రపించ పటింలో గుర్ తించుము.     5 x 1 = 5 
  1.జపాన్ 2. ఇంగాుండ్ 3. ద్క్షిణాఫ్రికా 4. గ్రీన్ లాండ్ 5. అటాుంటిక్ మహాసముద్రం 
V.  ఈ క్రింది ఖాళీలను పూర్ింపుము.     8 x ½ = 4 
1 . మొద్టి ప్రపంచ యుదాధనికి తక్షణ కారణం ................                                                                                                                          
2. USSR న విసిరించుము........................................ 
3. ILO న విసిరించుము ...............................                                                                     
4. ఆరిధక మాంద్యం ఏరడిన సoవతురం ....................... (  1918  )                         
5. నానాజాతి రూప శిల..........................  
6 లెనిన్ పూరిి పేరు...........................  
7. హిటుర్ రచంచన గ్రంధ్ం ...................... 
8.రషాయ విపువం జరిగిన సంవతురం....................      
  
       
 

     
 
 
 



రివిజన్ టెస్్ట -3    yes@ssb zphs-Arthamuru, E.G.Dt 
  1. దొడబెటట  2. మహానది 3. పులకాట్ సరస్ు  4. కనాయకుమారి 5. చెన్నన 
     
 
 
 

రివిజన్ టెస్్ట -4    yes@ssb zphs-Arthamuru, E.G.Dt   
1. ఫ్రాన్ు 2. స్వవడన్ 3. పసఫిక్ మహా సముద్రం 4. ఇండియా 5. U.S.A 
 
 

  రివిజన్ టెస్్ట - 1         yes@ssb zphs-Arthamuru, E.G.Dt 
1. లక్షదీవులు 2. K2 శిఖ్రం 3. గోదావరి 4. ధార్ ఎడారి 5.ఆరావళి పరవతాలు 
 1. లక్షదీవులు 2. K2 శిఖ్రం 3. గోదావరి 4. ధార్ ఎడారి 5.ఆరావళి పరవతాలు 

 
 

   రివిజన్ టెస్్ట -2         yes@ssb zphs-Arthamuru, E.G.Dt 
  1.జపాన్ 2. ఇంగాుండ్ 3. ద్క్షిణాఫ్రికా 4. గ్రీన్ లాండ్ 5. అటాుంటిక్ మహాసముద్రం 
       
 

     
 


