
సర్వశిక్ష అభియాన్ – ఆంధ్రప్రదేశ్
సంగ్ర హణాత్మక మదంపు – II

NAME OF THE STUDENT : 

ROLL No:
TIME : 2.30Hrs.

MARKS : 100

VI CLASS
SOCIAL STUDIES

విద్యా ప్ర మాణాలు 
విషయావగా

హన 

పాఠ్ాాంశాన్నిచదివి 

అర్థ ాం చేసుకొన్న 

వ్యాఖ్యాన్నాంచడాం

సమాచార్ 

నై పుణాాలు

సమకాలీన 

అాంశాలపై  

ప్ర తిసపాందన-

ప్ర శ్ిాంచడాం

ప్ట 

నై పుణాాలు

ప్ర శాంస, 

సున్నితతవాం 
మొతత ాం 

ప్రశ్నల సంఖ్య 1-23 24 25,26 27 28,29 30 30
కేటాయంచిన మార్కులు 40 10 15 10 15 10 100

పందిన మార్కులు 
గ్రేడ్ 

I.విషయావగాహన      40 మార్కులు
అ)  క్రంది ప్రశ్నలలో ఏవైనా రండిటికి  జవాబులు వ్రాయండి 2x10=20 మార్కులు
1. పెనభకూరు గ్రాభంలో ఎలంటి మారులు చోటు చేసుకంటున్ననయి ?
2. సలకం చెరువు, వ్యవ్సామ ద్ధతులలో ప్రధానంగా వ్చ్చిన మారులు ఏమిటి  ? 
3. ’గణ’ అంటే ఏమిటి ? రాజులు పాలంచ్చన రాజ్యయలక వాటికి గల తేడాలు ఏమిటి ?
4. ’అసమానతలు’ అంటే మీరు ఏమి అయథం చేసుకన్ననరు ? ఉదాహయణలతో ఴవ్రంచండి ?

ఆ)  క్రంది ప్రశ్నలలో ఏవైనా రండు ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయండి  2x5=10 మార్కులు
5. నేటి ప్రజలు ఏయే నులక రాళ్ళను ఉయోగిసుున్ననరు ?
6. మైదాన్నలలోని గొట్టపు బావులను, పీఠభూములలోని గొట్టపు బావులతో పోలిండి  ?
7. కండ రెడ్లు ఏ ఏ  ఴధాలుగా అడవుల మీద్ ఆధాయడతారు   ?
8. మీక ట్టణాలలో, గ్రామాలలో బాగా ఇష్టమైనఴ ఏఴ ?

 ఇ)  క్రంది అన్నన ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవ్వండి 5x1=5 మార్కులు
9. ఆదిమానవులు ఒక ప్రంతం నుంచ్చ భరొక ప్రంతానికి వ్లస వెళ్ళళట్పుడ్ల తభతో ఏ వ్సుువులను తీసుకవెళ్ళళవారు  ?
10. సలకం చెరువు గ్రాభంలో లబయభయేయ నీటి వ్నరులు ఏఴ ?
11. వెంకటాపుయం గ్రాభంలో కూలీలు ఏ యకమైన నులు చేసుున్ననరు ?
12. గిరజనులలో కనిపంచే ప్రధానమైన వ్ృతుులను గురంచ్చ వ్రామండి ?
13. మీరు చదువుతునన పాఠశాలను ఎవ్రు నియవహిసుున్ననరు ?

ఈ)  కింది వాన్నలో సరైన జవాబును బ్రాకెట్లలో సూచించండి 10x1/2=5 మార్కులు
14. గడడ కటిటన భహాసముద్రం (      )

ఎ) ఆరిటిక్ భహాసముద్రం బి) అటాుంటిక్ భహాసముద్రం సి) ఉతుయ సముద్రం డి) హిందూ భహాసముద్రం  
15. కృష్ణ,ా గోదావ్ర నదులు ఇకిడ పుటాటయి. (      )

ఎ) తూరుకనుభలు   బి) విభ కనుభలు సి)ఫంగాళాఖాతం డి) హిమాలయాలు 
16.పెనభకూరు రైతులు వ్రంట్క ఫదులు దీనిని ండిసుున్ననరు (      )

ఎ) సుపు బి) అయటి సి) చెరుక డి) జీలుగ                                                                                                              
17. శఫర , సీలేరు అనేఴ ____ నది యొకి ఉనదులు (      )

ఎ) కృష్ా    బి) గోదావ్ర   సి)  పెన్నన    డి) తుంగబద్ర 
18.ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రధాన ఆహాయ ంట్ (      )

ఎ) గోధుభ   బి) వ్ర    సి)వేరుసెనగ   డి) జొనన 
19.సంత సాధాయణంగా ఏఴధంగా జరుగుతుంది? (      )

ఎ)  ప్రతిరోజూ   బి) వారానికి ఒకసార    సి)నెలక ఒకసార డి)సంవ్తసరానికి ఒకసార 
20.కనీస భద్దతు ధయను నియయాించునది (      )

ఎ) రైతులు   బి) ప్రభుతవం  సి)టోక వ్యుకలు   డి) ఴనియోగదారులు  
21.గోండ్లల ఆచాయ వ్యవ్హారాలలో మారులు చోటు చేసుకంటున్ననమని అననది (      )

ఎ) అరుంధతి రాయ్  బి)  మేధా పాట్ిర్  సి)  హైభన్ డార్ప డి)  మేర కయరీ  
22.కళంగ అనేది ఏ రాష్ట్రం యొకి పాత పేరు? (      )

ఎ) కరాటా్క   బి) ఒడిసస  సి) బంగాల్   డి) కేయళ్  
23.’ప్రజల యొకి ,ప్రజల చేత,ప్రజల కయక నడిచే ప్రభుతవం’ అని ఎవ్రు ప్రజ్యసావమాయనిన నియవచ్చంచారు? (      )

ఎ) అబ్రహం లంకన్  బి) అరసాటటిల్    సి) పేుటో   డి)రూసో



II. ఇచ్చిన అంశాన్ని చదివి అర్థం చేసుకొన్న వ్యాఖ్యాన్నంచడం      10  మార్కులు
24. ఏదైనా ఒక ప్రశ్నకు జవాబు రాయండి                  1x10=10 మార్కులు

“విత్త నాలు,  ఎరువులు కొనటానికి మా ఊరులోని బ్రర కర్ ద్వారా అప్పు తీసుకునాాను. తిరిగి ఆ అప్పు చెల్ల ంచడానికి వేరుసెనగ్ ంటను మార్కెట్ ధర 
కంటే త్కుెవ ధరకే ఆయనకు అమామల్.సాధారణంగా మార్కెట్ ధర ఎకుెవగా ఉంటంద”. “బ్యంకులు మాకు అప్పు ఇవాటానికి ఇష్ట డవు.

ముఖ్యంగా మాకు అవసరమై నపుడు డబ్బులు ఇవావు.చాలా సమయాలలో మం మధయవరుత ల మీద, వడీ్డ వ్యయపారసుత ల మీద ఆధారడతం” అని రవి 
చెపాాడు.

వ్డ్డడ వాయపాయసుులు,బాయంకలు రైతులక రుణాలు ఎల ఇసాుయి ? వ్డ్డడ వాయపాయసుుల ద్గగయనుంచ్చ ఋణం పంద్డం లబదామకం 
అని మీరు భాఴసుున్ననరా? ఇతయ సదుపాయాలు ఏమి ఉన్ననమని మీరు భాఴసాురు ?
(లేదా)

ఉతుపతిు దారులే నేరుగా తభ వ్సుువులను అమేే మారెిటుు చాల తకివ్. రైతు ఫజ్యరుు ఇలంటి మారెిటేు.

రైతు ఫజ్యరులో  ఎవ్రు లబిద దారులు ? ఎందువ్లు? రైతు ఫజ్యరులో మేరు ఎపుడైన్న సభసయలు ఎదురొిన్ననరా ?. 

III.సమాచార్ నైపుణ్యాలు 15   మార్కులు
25. శాతవాహనుల కాలం న్నటి వలశాసనంగా భాఴసుునన దీనిని చదిఴ ప్రశనలక జవాబులు రామండి . 5x1=5 మారుిలు

శాతవాహనుల రాజు శ్రీ పులుమాఴ 8 వ్ సంవ్తసయం పాలనలో అతడి భహా సేన్నతి సింద్ న్నగ జనద్ం లోని శాతవాహన 
జిలులో, కమాయ ద్తు అధితిగా ఉనన వేపుయ గ్రాభం లో కాంత తెగకి చెందిన సుభహ అనే గహతి ఈ చెరువు ను తఴవంచారు.
1. వేపుయ గ్రాభం లో ఏ తెగ నివ్సించేది ?

2. దాని అధితి ఎవ్రు ?

3. వేపుయ గ్రాభం ఉనన జనదానికి ఎవ్రు న్నమకతవం వ్హిసుున్ననరు ?

4. గహతి సభహ చెరువును ఎందుక తఴవంచ్చ ఉంటాడ్ల?

5. ఏ సంవ్తసయం లో పులుమాఴ ఈ శాసన్ననిన వేయించాడ్ల ?

26. కింది పేరాను పరిశీలంచి ప్రశ్నలకు జవాబివ్వండి                 5x2=10 మార్కులు 
హాజీలు భహబూబ్ నగర్ జిలులో ఒక చ్చనన గ్రాభం.సయంచ్ జంగభే గ్రాభం లో ఎన్నన అభివ్ృదిధ కాయయక్రమాలు చేటాటరు. 
అందులో సిమంట్ రోడ్లు వేయించట్ం, అంతరూూభాగ మురకి కాలువ్ల నిరాేణం చేయించట్ం జరగింది.ప్రతి ఇంటిలో 
భరుగుదొడు నిరాేణం అయేయట్టుు చూసారు.పాట్శాలలో, అంగన్నవడ్డలలో, గ్రాభ ంచాయితీలో కూడా భరుగుదొడు నిరాేణం 
గాఴంచారు.గ్రాభం లో భంచ్చనీటి కోసం నీటిని నిలవ ఉంచే టాంకల నిరాేణం చేశారు. ప్రభుతవం చేటిటన కాయయక్రమాలు అనీన 
అయహతలు ఉనన వారకి వ్చేిల చూశారు. పలతంగా 2008 లో హాజీలు గ్రాభ ంచామతికి రాష్ట్ర ప్రభుతవం ఇచేి “శుబ్రం” 
అవారుడక ఎనినక అయింది.అనంతయం డిసెంఫర్ 2008 లో భాయత ప్రభుతవం నియేల గ్రాభ పుయసాియం ఈ గ్రాభ ంచామతికి 
రాష్ట్రతి చేతుల మీదుగా ఫహూకరంచట్ం జరగింది. 

1) హాజీలు లో ఏ సౌకరాయలు ఉన్ననయి?

2) హాజీలు రోడ్లు, మురకి కాలువ్ల నిరాేణం ప్రతేయకత ఏమిటి ?

3) మీ గ్రాభంలో ఉనన పాట్శాలలో భరుగుదొడ్లు,మురకి కాలువ్ల నిరాేణం, భంచ్చనీటి సయపరా ఎల ఉంది ?

4) హాజీలు ఎకిడ ఉంది ?

5) శుబ్రం అవారుడను ఎపుడ్ల తీసుకంది?

IV. సమకాలీన అంశాల పట్ల ప్రతిసపందన -  ప్రశిించడం                                 10 మార్కులు
ఏదైనా ఒక ప్రశ్నకు జవాబు వ్రాయండి 1x10=10 మార్కులు
27. కాలని శుబ్రం చేమటానికి పుయపాలక సంఘం కారేకలు ఏమేమి చేసాురు ? మీ ఇంటి ముందు చెతు ఉంటే నువువ ఏమి 
చేసాువు?

(లేదా)
ఓట్యు జ్యబితా లో కతు గా నమోదు చేమట్ం తీసివేమట్ం ఎందుక అవ్సయం  ?



29. ఇచిిన భారతదేశ్ పట్ంలో క్రంది 
వాన్నన్న గురితంచండి                   
5x1=5           మార్కులు
1.పాట్లీపుత్ర  
2.వైశాల    
3.కళంగ  
4.ఉజజయిని  
5. తక్షవల 

10 మారుిలు
V.పట్నైపుణ్యయలు 15    మార్కులు 
28. క్రంది భాయతదేశ ట్ం లో 5 భహా 
జనదాల పేయును వ్రామండి.                            

VI. ప్రశంస,  సున్నితతవం 10 మార్కులు
30.ఏదైనా ఒక ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి                                  1x10=10 మార్కులు
అశోకడ్ల ఴవష్ట పాలకడ్ల అని ఎందుక అనుకంటున్ననవు  ?
(లేదా)
అంకిత భావ్ం తో ని చేసే సయంచులు ఎదురొినే సవాళ్ళను ఴవ్రంచండి ?
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