
సాంఘిక శాస్త్రము
TEST - CYCLE – 1,  JANUARY 2016

(Telugu Medium)

Class : X (Max.  Marks - 25) Time: 1 Hr
SOCIAL STUDIES PAPER – I

(Units 1,2,3 & 13, 14) (new syllabus)

PRINCIPLES OF VALUATION  (TELUGU VERSION)

GENERAL INSTRUCTIONS:
1. Social Studies being a content subject, language mistakes need not be penalized

2. Any relevant point other than laid down in the principles may be valued and assessed.

3. If more than required questions are answered exceeding the limit in a section, all answers  

should be valued and the answers with maximum marks should be considered.

4. Awarding ¼ mark should be avoided.

5. Border cases should be dealt with great care.

మహా సంకల్పం - జిల్లా విద్యా శాఖ, చిత్తూరు

Section - I

I. క్రంది ప్రశ్నల్లో ప్రతి గ్రూపు నండి రండు ప్రశ్నల్ చొపుపన ఏవేని నాలుగు ప్రశ్నల్కు సమాధానాలు రాయండి.
II. ప్రతి ప్రశ్నకు 2 మారుులు 2x4=8 Marks

Group – A
1. హిమాల్యాలు ప్రస్తూతం ఉనన స్థానంలో లేకపోతే భారత ఉపఖండ శీతోష్ణస్థాతులు ఏల్ల ఉండేవి?
జవాబు:
1. హిమాలయాలు తీవ్ర చలికాలంలో మధ్య ఆసియా నండి వీచే చలలటి గాలులన అడ్డుకంటాయి.
2. భారతదేశంలో వరషపాతానికి హిమాలయాలే కారణం.
3. గంగా, సింధూ, బ్రహమపుత్ర జీవనదులక హిమాలయాలు జనమస్థనాము.
4. గంగా, సింధూ, బ్రహమపుత్ర నదుల  వలన స్థరవంతమైన మైదానం ఏరూడింది.
5. హిమాలయాలు లేకంటే భారతదేశంలో ఋతుపవన ప్రభావం ఉండదు.
6. సముద్రం నండి వేసవిలో వచేే పవనాలన అడ్డుకొని వేసవి వర్షషనికి కారణమవుతునాుయి.
7. హిమాలయాలు లేకంటే మన దేశం ఉషణ ఎడారిగా మారి ఉండేది.

4 x ½  = 2 M
నోట్: విద్యార్ధు లు వా్రసే ఏ ఇతర సరి అయిన జవ్రబునై నా పరిగణనలోకి తీసుకుని మార్ధులు ఇవ్వగలర్ధ.

ఏవై నా 4 పాయిింట్లు . పాయిింట్లకు ½  మార్ధు

2. అబ్బాయిల్తో పోలిస్తూ, అమాాయిల్ చదువుకు తలిాదండ్రులు తకుువ ప్రాధానాత ఇస్థూరు. ఎందువల్న?
జవాబు:
1. తరతర్షలుగా భారతదేశం పురుషాధిక్య సమాజంగా కొనస్థగుతునుది. 
2. భారతదేశంలోని కొనిు ఆచార స్థంప్రదాయాల వలన బాలుర క్ంటే బాలిక్లక తలిలదండ్రులు తకువ ప్రాధానయతనివవడం

జరుగుతునుది. ఇదే లింగ వివక్ష.
3. సమాజంలో బాలిక్లక రక్షణ పరంగా అభద్రతా పరిసిాతులు నెలకొనాుయి.
4. తలిలదండ్రులు ఆడపిలలలక బాలయ వివాహాలు చేయడం దావర్ష తమ బాధ్యతల నండి వైదొలగినట్లల భావిస్తునాురు.
5. గ్రామీణ కట్లంబాలలో బాలిక్లకే గృహ సంబంధ్మైన పనలు, చినుపిలలలన పంచే బాధ్యత మొదలగునవి

అపూగించుచునాురు.
6. కానీ ఇది మార్షలిిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
7. అమామయిల చదువుక కూడా తలిలదండ్రులు తగిన ప్రాధానయత ఇవావలి.

4 x ½  = 2 M

నోట్: విద్యార్ధు లు వా్రసే ఏ ఇతర సరి అయిన జవ్రబునై నా పరిగణనలోకి తీసుకుని మార్ధులు ఇవ్వగలర్ధ.
ఏవై నా 4 పాయిింట్లు . పాయిింట్లకు ½  మార్ధు
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3. స్తవారంగం ఇతర రంగాల్కంటే ఎల్ల భిననమైనది? వివరంచండి.
జవాబు:
1. వయవస్థయ, పారిశ్రామిక్ రంగాల క్ంటే సేవారంగం చాలా ముఖ్యమైనది.
2. సేవారంగం ఇటీవలి కాలంలో చాలా అభివృదిీ చందింది.
3. సేవారంగం ప్రతయక్షంగా వస్తువులన ఉతూత్తు చేయక్పోయినా పరోక్షంగా వస్తువుల ఉతూత్తుకి సహక్రిస్తుంది.
4. ఉదాహరణక కొదిిపాటి చదువు, కొదిిపాటి క్ంప్యయటర్ పరిజ్ఞానం ఉను స్థమానయ వయకులు సైతం ఇంటర్నుట్ స ంంటరలన 

ఏర్షూట్ల చేస్తకని ఆదాయం పందుతునాురు.
5. వాణిజయ అవసర్షలక సమాచార స్థంకేత్తక్ మరియు బాయంకింగ్ వంటి సేవలు కీలక్ం.
6. ఈ రంగంలో ఉపాధి 25% ఉనుపూటికీ స్థాల జ్ఞతీయోతూత్తులో 57% వాటా క్లిగి ఉంది.
7. ప్రపంచం మొతాునికి ఏ మూల నంచైనా క్షణాలోల సమాచారం చేరవేయగలుగుతునాుము.
8. ప్రపంచీక్రణ జరగాలంటే సేవా రంగం మదీతు తపూనిసరి.

4 x ½  = 2 M
నోట్: విద్యార్ధు లు వా్రసే ఏ ఇతర సరి అయిన జవ్రబునై నా పరిగణనలోకి తీసుకుని మార్ధులు ఇవ్వగలర్ధ.

ఏవై నా 4 పాయిింట్లు . పాయిింట్లకు ½  మార్ధు

Group – B
4. తీవ్ర ఆరిక మాందాంలో జరానీ ఎదుర్కునన సవాళ్లా ఏమిటి?
జవాబు:
1. యుదీ నషటపరిహార చలిలంపుల కారణంగా జరమనీ ఆరిీక్ పరిసిాత్త దిగజ్ఞరి పోయింది.
2. మాందయం యొక్ు ప్రభావం అనిు దేశాల క్ంటే జరమనీపై ఎకువగా పడింది.
3. పారిశ్రామిక్ ఉతూత్తు క్నిషట స్థాయికి చేరింది.
4. “ఏ పని చేయడానికైనా సిదంీ” అను బోరుులు మెడలో వేస్తకని పురుషులు వీధులలో పని కోసం త్తరిగేవారు.
5. తీవ్ర నిరుద్యయగ పరిసిాత్తకి ఇది అదిం పడ్డతుంది.

4 x ½  = 2 M
నోట్: విద్యార్ధు లు వా్రసే ఏ ఇతర సరి అయిన జవ్రబునై నా పరిగణనలోకి తీసుకుని మార్ధులు ఇవ్వగలర్ధ.

ఏవై నా 4 పాయిింట్లు . పాయిింట్లకు ½  మార్ధు

5. పారశ్రామీకీకరణ ఆధునిక యుద్యిల్కు ఎల్ల ద్యర తీస్థంది?
జవాబు:
1. పారిశ్రామీకీక్రణ వలల వస్తువుల ఉతూత్తు పరిగింది.
2. వస్తు ఉతూత్తుకి ముడిసరుకలు, అమమకాలక మార్నుట్లల అవసరం అయాయయి.
3. మార్నుట్లల, వనరులపై ఆధిపతయం కోసం పోటీ విపరీతంగా పరిగింది.
4. ఫలితంగా సైనిక్ సమీక్రణాలు పరిగాయి.
5. ఇది ఆధునిక్ యుదీాలక దారి తీసింది.

4 x ½  = 2 M
నోట్: విద్యార్ధు లు వా్రసే ఏ ఇతర సరి అయిన జవ్రబునై నా పరిగణనలోకి తీసుకుని మార్ధులు ఇవ్వగలర్ధ.

ఏవై నా 4 పాయిింట్లు . పాయిింట్లకు ½  మార్ధు

6. ప్రపంచ ఆరోగా సంసా (WHO) గురంచి రాయండి.
జవాబు:
1. ప్రపంచ ఆరోగయ సంసా ప్రధాన కార్షయలయం జెనీవాలో క్లదు.
2. దీనిని 1948 ఏప్రిల్ 7న ఏర్షూట్లచేస్థరు.
3. భయంక్రమైన అంట్లవాయధుల నివారణక క్ృషి చేస్తుంది.
4. ఇటీవల విజృంభించిన ంవవన్ ఫ్లల, ఎబోలా వాయధులన  నివారించే టీకాల పరిశోధ్నలో క్రియాశీల పాత్రన పోషించింది.
5. ప్రపంచ వాయపుంగా హెల్ు ఎమర్ననెీి ఎక్ుడ ఏరూడినా అక్ుడ తన సేవలన అందిస్తుంది.
6. బాలల హకుల కోసం, ప్రపంచ మానవ హకుల కోసం నిరంతర క్ృషి చేస్థునే ఉంది.

4 x ½  = 2 M
నోట్: విద్యార్ధు లు వా్రసే ఏ ఇతర సరి అయిన జవ్రబునై నా పరిగణనలోకి తీసుకుని మార్ధులు ఇవ్వగలర్ధ.

ఏవై నా 4 పాయిింట్లు . పాయిింట్లకు ½  మార్ధు
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Section - II

I. క్రంది ప్రశ్నల్లో ఏవేని నాలుగు ప్రశ్నల్కు సమాధానాలు రాయండి.
II. ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మారుులు 1x4=4 Marks

7. భారతదేశ్ ప్రధాన భౌగోళిక విభజనలు ఏవి?
జవాబు:
భారతదేశ ప్రధాన భౌగోళిక విభజనలు:
1. హిమాలయాలు. 4. తీర మైదానాలు.
2. గంగా-సింధు మైదానం. 5. ఎడారి ప్రాంతం.
3. దీవపక్లూ పీఠభూమి. 6. దీవులు.

8. తల్సర ఆద్యయం అనగానేమి?
జవాబు:
తల్సర ఆద్యయం: జ్ఞతీయాదాయానిు జనాభాతో భాగిసేు వచేేదే తలసరి ఆదాయం.

9. వావస్థాకృత రంగం అనగానేమి? ఉద్యహరణలివవండి.
జవాబు:
క్ నిరవచనీయమైన పదీత్తలో ఉతూత్తు, ఉపాధి క్లూనలును రంగానిు వయవస్థాక్ృత రంగం అంటారు. 
ఉదా: ప్రభుతవ రంగం, IT క్ంపనీలు.

10. మొదటి ప్రపంచ యుద్యినికి తక్షణ కారణం ఏమిటి?
జవాబు:
మొదటి ప్రపంచ యుదాీనికి తక్షణ కారణం 1914 జూన్ 28న ఆసిియాక చందిన ఫెరిునాండ్ అతని భారయ సోఫియాలన క్
బోసిుయన్ ంర్్ హతయచేయటం.

11. ILO న విసూరంచుము.
జవాబు:
International Labor Organisation

12. స్థమావాదం (సోష్లిజం) అనగానేమి?
జవాబు:
సోష్లిజం: ప్రభుతవం నియంత్రణలో ఉతూత్తు, పంపిణీ, ధ్రల నియంత్రణ జరిగే విధానమే సోషలిజం.
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Section - III

I. క్రంది ప్రశ్నల్లో ఏదైనా క ప్రశ్నకు సమాధానము రాయండి.
II. క ప్రశ్నకు 4 మారుులు 4X1=4 Marks

13. గంగా స్థంధు నదీ మైద్యనంలో జన స్థంద్రత ఎకుువ, కారణాల్న తెలుపండి.
జవాబు:
1. గంగా-సింధు మైదానంలో పంటలు పండటానికి అనకూలమైన స్థరవంతమైన ండలి నేలలు ఉనాుయి.
2. గంగా-సింధు నదీ మైదాన ప్రాంతంలో సంవతిరం పడవునా ప్రవహించే జీవనదులు ఎకువగా ఉండటం వలన

గోధుమ, వరి పంటలు బాగా పండ్డతాయి.
3. త్రాగునీటి సౌక్రయం, గృహ నిర్షమణానికి అనవైన సాలాలు ఉండ్డట వలన జనస్థంద్రత వృదిీ చందింది. 
4. ఈ ప్రాంతంలో జీవనోపాధికి అనకూలమైన పరిసిాతులు ఉనాుయి. 
5. మానవ ఆవాస్థనికి అనవైన అనిు వనరులూ ఇక్ుడ ఉనాుయి.
6. కావున గంగా-సింధు నదీ మైదానంలో జనస్థంద్రత ఎకువ.

8x ½  = 4 M
నోట్: విద్యార్ధు లు వా్రసే ఏ ఇతర సరి అయిన జవ్రబునై నా పరిగణనలోకి తీసుకుని మార్ధులు ఇవ్వగలర్ధ.

ఏవై నా 8 పాయిింట్లు . పాయిింట్లకు ½  మార్ధు

14. రండు ప్రపంచ యుద్యిల్ కారణాల్ మీద కుాపూంగా రాయండి.
జవాబు:
ర్నండ్డ ప్రపంచ యుదాీలక ప్రధానమైన కారణాలు:-
I. దురహంకారపూరితమై నజాతీయవాదము:-

1. జ్ఞతీయవాదము అనేది క్ దేశములోని ప్రజల యొక్ు భావజ్ఞలము.
2. ఇది తమ జ్ఞత్త పటల గౌరవానిు పంపందిస్థు ఇతరుల పటల దేవషానిు క్లిగిస్తుంది.
3. జ్ఞతీయవాదం ఫలితంగా జరమనీ, ఇటలీలు తమ జ్ఞత్త గర్షవనిు పంచుకనాుయి.
ii. సామా్రజ్యవాదం:-

1. ఐరోపాలో పారిశ్రామిక్ మూలధ్నము అభివృదిీ చందడంతో పదియెతుున వలస ప్రాంతాలలో పట్లటబడి పట్లటటకై
చూస్థరు.

2. అందువలన వలసలన స్థాపించడంలో ఐరోపా దేశాల మధ్య పోటీ పరిగింది.
3. దీనినే స్థమ్రాజయవాదం అంటారు. ఆయా స్థమ్రాజయవాద దేశాల మధ్య తలెత్తున విబేధాలే ప్రపంచ యుదాీలక ద్యహదం

చేశాయి.
iii. రహస్య ఒప్పందాలు:-

1. బిస్థమర్ు ఆసిియా మరియు ఇటలీతో త్రైపాక్షిక్ కూటమిని ఏర్షూట్ల చేశాడ్డ.
2. రషాయ, బ్రిటన్, ఫ్రాన్ి దేశాలు త్రైపాక్షిక్ డంబడిక్ కూటమి ఏర్షూట్ల చేస్తకనాుయి.
3. ఈ ర్నండ్డ కూటముల మధ్య ఏరూడిన రహసయ పూందాలు యుదాీలక కారణమైనాయి.
iv. సై నిక స్హకారము:-

1. ఐరోపా దేశాలు పది సంఖ్యలో శాశవత సైనాయలన పంచాయి. 
2. ఆయుధాలు సమకూరుేకోవడంలో క్దానితో క్టి పోటీ పడాుయి. 
3. ఆరు ప్రధాన దేశాలు తమ సైనిక్ ఖ్రుేన 300% కి పంచాయి.
4. ఇవి ప్రపంచ యుదీాలక ద్యహదం చేసింది. 

8x ½  = 4 M
నోట్: విద్యార్ధు లు వా్రసే ఏ ఇతర సరి అయిన జవ్రబునై నా పరిగణనలోకి తీసుకుని మార్ధులు ఇవ్వగలర్ధ.

ఏవై నా 8 పాయిింట్లు . పాయిింట్లకు ½  మార్ధు
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3. చనెవు
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Section – IV

15.   ఇవవబడిన భారతదేశ్ పటంలో ఈ క్రంది వాటిని గురూంచండి. 1 X3=3 Marks
1. థార్ ఎడారి 2. 82 ½ ° తూరుూ రేఖాశం 3. చనెవు



Part – B

I.     ఈ క్రంది ప్రశ్నల్కు సరయైన సమాధానమున ఎననకొని ద్యనిని సూచించు అక్షరమున (ABCD) బ్రాకెటాలో పెదద
అక్షరములో (CAPITAL LETTERS) రాయండి. ½ x6=3 Marks

1. భారత దీవపక్లూం ఏ భూభాగం లోనిది. (     D     )
A. అంగార్ష B. లారేషియా C. యూరేషియా D. గోండావనా

2.     థార్ ఎడారిలో ఉను కే క్ు నది ఏది? (     A     )
A. లూని నది B. గంగానది C. తపత్త నది D. గోదావరి నది

3.    ప్రపంచ మానవాభివృదిీ స్థచిక్ ప్రకారం భారత దేశ స్థనాం (     A     )
A. 136 B. 146 C. 92 D. 157

4.    “పాఠశాల విదాయ విపలవం” ఏ ర్షష్ట్రంలో చూడవచుే. (     C     )
A. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ B. తెలంగాణ C. హిమాచల్ ప్రదేశ్ D. పంజ్ఞబ్

5.    దేశంలో ఉతూత్తు అయిన మొతుం వస్తువులు, సేవల విలువన ఏమంటారు? (     B     )
A. నిక్ర దేశీయోతూత్తు (NDP)  B. స్థాల దేశీయోతూత్తు (GDP) 
C. స్థాల జ్ఞతీయోతూత్తు (GNP) D. నిక్ర జ్ఞతీయోతూత్తు (NNP)

6. 20వ శతాబాినిు తీవ్ర సంచలనాల యుగంగా పేర్కునుదెవరు? (     B     )
A. మహాతామ గాంధీ B. “ఎరిక్ హాబ్ి బామ్”      C. సన్-యెట్ స-ంన్ D. స్థటలిన్

II. క్రంది ఖాళీల్న సరయైన పద్యల్చే పూరంచండి. ½ x6=3 Marks
7. అంత్తమ వస్తువులక ఉదా______________________________.  

(ఇడా్ల / దోశ్ / పెనన / పుసూకము)

8. UNESCO అనగా _________________________________________________________________.

(United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation)

(ఐకారాజాసమితి విద్యా శాస్త్రీయ సంసుృతిక  సంసా)

9. ర్నండవ ప్రప్రంచ యుదీం తర్షవత ఏరూడిన అంతర్షెతీయ సంసా ____________________________________.

(ఐకారాజాసమితి)

10. ఆరిీక్ మాందయం నివారణక న్యయఢీల్ విధానం ప్రవేశ పటిటన అమెరికా అధ్యక్షుడ్డ _______________________.

(FD రూజ్వవల్ట)్

11. మొదటి ప్రపంచ యుదీకాలంలో రషాయ పాలకడ్డ ___________________________________________.

(జార్ నికొల్స్ II )

12. హిమాచల్ పరవతాలక, శివాలిక్ శ్రేణులక మధ్య ఉండే సమతల లోయలన ___________________ అంటారు.

(డూన్)


