SUMMATIVE ASSESSMENT - III
MODEL PAPER
CLASS-X - SOCIAL STUDIES - PAPER - I
ENGLISH VERSION
Time : 2 hrs 45 min.
Time : 2 hrs 15 min.
సూచనలు:

సూచనలు:

PART - A & B
PART - A Max.

Max. Marks : 40
Marks : 30

1. ప్రశ్ననత్రం చదవడానికి 15 ని॥లు, జవాబులు వ్రామడానికి 2.30 గంటలు కేటాయంచఫడంది.
2. పార్టు – A ప్రశ్నలకు జవాబు త్రంలో జవాబులు వ్రాయాలి.
3. పార్టు –A ప్రశ్ననత్రానిన విద్యార్టులు తభ వంట తీసుకెళ్ళవచ్చు.
4. Map భరియు Part-B (బిట్ పేర్) లను జవాబు త్రానికి జత చేసి ఇనిఴజిలేటర్ కు ఇవాఴలి.

సెక్షన్ – I
1. క్
ర ింది నాలుగు ప్
ర శ్నలకు ఒకటి లేదా రిండు వాక్యాలలో సమాధానములు వా
ర యిండి.
2. ప్
4×1=4 మార్కులు.
ర తి ప్
ర శ్నకు 1 మార్కు.

1. విచక్షణ లేకుండా జరుగుతునన ుఄడవుల నరికివేత భూగోళుం వేడెక్కడానికి దోహదుం ుఄవుతుంది. గోోఫల్ వారిముంగ్ క
దారితీస్తునన ఏవేని రుండు మానవ కాయయక్లాపాలను రాముండి.
2. క్యవు నివాయణక ప్రజలు, ప్రభుతవుం క్లిసి చేట్ట గలిగిన ఏవైనా రుండు కాయయక్రమాలను రాముండి.
3. 1900 త పోలిస్తు ప్రస్తుతుం భన దేశుంలో గత దశాఫద కాలుంలో భయణాల శాతుం తగిగుంది. దీనికి గల ప్రధాన
కాయణాలేమిటి ుఄని నీవు భావిస్తునానవు?
4. నయమద నదిని గురిుంచి క్ ప్రజా ుఈదయభుం మొదలుంది. దీని ముఖ్య ుఈదేదశయుం ఏమిటి?
సూచనలు:

సెక్షన్ – II
1. క్
ర ింది ఐదు ప్
ర శ్నలకు సమాధానాలు వా
ర యిండి.
2. ప్
ర తి ప్
ర శ్నకు 2 మార్కులు

5X2= 10 మార్కులు.

5. హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో మాదిరిగా భన రాష్ట్రుంలో కూడా పాఠశాల విదాయ విోవుం చేటిట మెరుగైన ుఄక్షరాసయతను
సాధుంచడానికి ఏమైనా నాలుగు సూచనలు ుఆవవుండి.
6. ఈ క్రంది గ్రాఫ్ ను రిశీలించి ఇచిున ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రామండ.
A. పైన ుఆచిిన గ్రాఫ్ లో 1991, 929 ుఄనే
సుంఖ్యలు ఏ
విషముం తెలుపుతునానయి?
B. భాయతదేశుంలో స్త్రీల ట్ో వివక్షత
దశాబ్దదలుగా కొనసాగుతూనే ుఈుంది.
ుఄని ుఄనడానికి ుఅధాయుం ఏమిటి?

7. ుఇ క్రుంది టిటక్లోని సమాచాయుం ుఅధాయుంగా క్మ్మమ చిత్రానిన (Bar Graph) గీముండి. మ్మరు గభనిుంచిన
ుఄుంశాలు వ్రాముండి.
సంవతసయం
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010

సాగుభూమి విస్తీయణం (మిలిమన్ హెక్టుయలలో)
120
130
140
140
140
140
140

8. మ్మరు భధాయహన భోజన సభముంలోను, పెళ్ళిళిలోను ుఅహాయ వృధాను గభనిుంచి ుఈుంటారు. వీటిని
ుఄరిక్ట్టడానికి క్ క్య త్రుం తయారుచేముండి.
9. క్రుంది ుఆవవఫడిన టానిన రిశీలిుంచి ప్రశనలక జవాబులు వ్రాముండి.
అధిక
పీడనం
ఈశానయ ఋతుపవనాలు
జనవరి

అల్ప
పీడనం

పీడనం,
ఋతుపవనాలు

నై రుతి ఋతుపవనాలు
జూలై

I) ఏ ఋతువనాల వలో భాయతదేశుంలో ఎకకవ వయషపాతుం సుంబవిస్తుుంది?
II) హిుందూ భహాసముద్రుంలో ుఄలపపీడనుం ఏ నెలలో ఏయపడుతుుంది?
సూచనలు:

సెక్షన్ – III
1. క్
ర ింది నాలుగు ప్
ర శ్నలకు జవాబులు రాయిండి.
2. ఈ క్
గ త అవక్యశ్ిం ( Internal Choice) కలదు.
ర ింది ప్
ర శ్నలకు అింతర
3. ప్
ర తి ప్
ర శ్నకు 4 మార్కులు

4X4 = 16 మార్కులు.

10. హిమాలయాలు భాయత శీతషణసిటతిని, తదావరా భాయతదేశ వయవసాయానిన ఏవిధుంగా ప్రభావితుం చేస్తునానయో
వివరిుంచుండి.
(లేద్య)
గ్రామ్మణ ప్రుంతాల నుుండి ట్టణ ప్రుంతాలక వలస వెళిడానికి కాయణాలు ఏమిటి? ుఆలా వలస వెళ్ళిన కారిమకలు
ఎదుర్కుంటునన సభసయలేవి.
11. “వయవస్థీక్ృత యుంగుంలోని ుఈదోయగాలను ుఄుందరూ కోరుకుంటారు. కానీ ఏ యుంగుంలో ుఈపాధ ుఄవకాశాలు చాలా
నిదానుంగా పెరుగుతునానయి? పలితుంగా, ుఄధక్ శాతుం భుందికి ుఄవయవస్థీక్ృత యుంగుంలో ుఈదోయగాలు తప్పుంచి భరో
దారి లేదు.”
ప్ర: అవావస్తీకృత యంగం కనన వావస్తీకృత యంగం మెర్టగైనదని అనుకుంటున్ననరా? మీ అభిప్రామం తెలండ.
(లేద్య)
“ నీళ్ళి ుఄననవి ప్రవహిుంచే ుఈభమడి వనరు ుఄని గురిుుంచే చటాటలు, నిమమాలు ుఄవసయుం. తాగునీళిక మొదటి సాీనుం
ుఆవవట్ుంత పాటు పుందట్భనేది మానవహకక. భూగయభ జలాల వినియోగుంపై ుంచాయితీరాజ్ సుంసీలక
నిముంత్రణ ుఈుండాలి.”
ప్ర: భూగయభ జలాల సక్రభ వినియోగానికి కేవలుం ప్రభుతవ చటాటలు, నిముంత్రణలు సరిపోతామని నీవు
భావిస్తునానవా? ఎలాుంటి చయయలు చేటాటలని నీవు కోరుకుంటునానవు?

12. ప్రస్తుతుం ట్టణీక్యణ వలన ఎదుయవుతునన సవాళిను పేర్కని, నివాయణా మారాగలను సూచిుంచుండి.
(లేద్య)
“ ఫ్రుంచీక్యణ వలో భాయతదేశుంలో ుఄనేక్ ుఄతి పెదద క్ుంపెనీలు ప్రయోజనుం పుందగా చినన ుఈతపతిుదారులు,
కారిమకలు చాలా సభసయలను ఎదుర్కనానరు.” నాయమయమైన ప్రుంచీక్యణ దావరా ుఄుందరూ ప్రయోజనుం
పుందడానికి నీవు ఎటువుంటి సూచనలు చేసాువు?
13. ుఆవవఫడిన భాయతదేశ Outline ట్ుంలో ుఇ క్రుంది వానిని గురిుుంచుము.
1. నైఋతి ఋతువనాలు మొదట్ ప్రవేశుంచే రాష్ట్రుం. 2. ుఆుందిరాగాుంధీ ుఄుంతరాాతీమ విమానాశ్రముం గల నగయుం.
3. భాయత ప్రమాణిక్ కాల రేఖుంశుం.
4. థార్ ఎడారిలో గల నది.
(లేద్య)
క్రుంది పేరా గ్రాఫ్ లో గీత గీమఫడిన వాటిని భాయతదేశ ట్ుంలో గురిుుంచుండి.
హిమాలమనదులు జీవనదులు. ుఆవి మూడు ముఖ్యమైన నదీ వయవసీల క్రుందికి వసాుయి. ుఄవి గుంగా, సిుంధు,
బ్రహమపుత్ర. దీవక్లప నదులు జీవనదులు కావు. దీవ క్లప నదులలో గోదావరి నది పెదదది. ుఆది భహారాష్ట్రలోని
శిభ క్నుభలలో పుడుతుుంది.

PART – B

సూచనలు:
1. సరిఅయిన జవాబును ఎనునకైని వాటికెదుర్కగా ఉనన అక్షరానిన A,B,C మరియు D లలో ఒకదానిని CAPITAL
త ించుము.
LETTERS దాారా బ్ర
ర కెట్ నిందు గురి
2. ప్
ై నది.
ర తి ప్
ర శ్నకు ½ మార్కు కేటాయిించడమ
3. కైటి
ి వేతలు, దిద్
ద డిం వింటివి ప్రిగణనలోక్ తీసుకబడవు.
4. అనిన ప్
ర శ్నలకు సమాధానము ఇవావలెను
సామరా
య ాలు

విషయా
వగాహన

పా.చ.
వాాఖ్యానిించడిం

సమాచార
ై నపుణ్యాలు

ప్రశ్ననంబరుు

1,3,4,5,10 Part
B: 14-27

11

6,7 Part –B
28,29,30,31

మారుులు

ై
సనజాలీన అింశాలప
ప్ట
ప్
ర తిసపింద్న, ప్
ర శ్నించడిం ై నపుణ్యాలు
12

9,13

ప్
ర శ్ింస
సునినతతాిం
2,9 Part-B
32,33

గ్రేడు

సూచనలు: 1. ప్రతి ప్రశ్నకు ½ మార్టు.

సెక్షన్ – IV

20 ×½ =10 మార్టులు.

14. తూర్ట కనుభలలో భాగం క్టనివి.
(
)
A. నలోభల కొుండలు
B. కాయడభమ్ కొుండలు
C. శేషాచలుం కొుండలు
D. పాల కొుండలు.
15. క్రంది వానిలో ఏది సరిఅయనది.
(
)
A. వేరు వేరు వయకులక వేరు వేరు ుఄభివృదిి లక్ష్యయలు ుఈుంటాయి.
B. ుఄభివృదిి లక్ష్యయలు ఎలోపుపడూ క్దానిని క్టి ుఄనుసరిుంచి ుఈుంటాయి.
C. ుఄభివృదిి లక్ష్యయలు ఎలోపుపడు క్దానికి క్టి వయతిరేక్ుంగా ుఈుంటాయి.
D. పైవేవి సరైనవి కావు.
16. క్రభఫదధమైన ఉపాధి ఇకుడ కనిపిసుీంది.
(
)
A. ుఄవయవస్థీక్ృత యుంగుం
B. వయవస్థీక్ృత యుంగుం
C. ప్రైవేటు యుంగుం
D. పైవనీన
17. భాయతదేశ్ శీతోష్ణసిీతికి సంఫంధించి క్రంది వానిలో సరిఅయన వాక్టాలేవి?
(
)
1. దక్షిణ భాయతదేశుం ుఈషణ భుండలుంలో ుఈుంది.
2. భాయతదేశ శీతషణసిీతి ఋతువనాల వలన గణనీముంగా ప్రభావితమౌతుుంది.
3. శిభ విక్షోభాలు ుఈతుయ భాయతదేశుంలో వయషపాతానికి కాయణమౌతునానయి.
A. 1 మాత్రమే సరియైనది
B. 1, 3 సరియైనవి
C. 1, 2 సరియైనవి.
D. ుఄనీన సరియైనవే
18. మే నెలలో కూడా చలలని వాతావయణము కలిగిన ప్రదేశ్ం
(
)
I. సిమాో
II. ముుంబ్దయి
III. డెహ్రాడూన్
IV. కోల్ క్తాు
A) I, II
B) III, IV
C) I, III
D) I, IV
19. జతర్టచ్చము:
(
)
1. 2011 సుం॥లో స్త్రీల ుఄక్షరాసయత శాతుం
(a) 82.14
2. 2011 సుం॥లో పురుషుల ుఄక్షరాసయత శాతుం
(b) 74.04
3. 2011 సుం॥లో దేశ ుఄక్షరాసయత శాతుం
(c) 65.46
A. 1-b, 2-c, 3-a
B. 1-c, 2-a, 3-b
C. 1-c, 2-b, 3-a D. 1-a, 2-b, 3-c.
20. 2013 సం॥లో భాయత ప్రభుతఴం జారీ చేసిన జాతీమ ఆహాయ బద్రత చటుంలోని అంశ్ం క్టనిది. (
)
A. తకకవ ుఅదాముం గల కటుుంఫుంలో ప్రతీ వయకిుకి సబ్సిడీ ధయక 5 కిలోల ుఅహాయ ధానాయలు ుఆవవడుం.
B. ుఄతయుంత పేదలక 35 కిలోల ుఅహాయ ధానాయలు ుఆవవడుం.
C. 6-14 సుం॥ ప్లోలక భధాయహనుం భోజనుం పెట్టడుం.
D. ుఅహాయ ధానాయల నిలవ కోసుం గిడడుంగులు నిరిముంచడుం.
21. ఈ క్రంది వాక్టాలలో సరిఅయనది.
(
)
I. భాయతదేశుం నుుండి ప్రతి సుంవతియుం శిభ ుఅసియాక 3 లక్షల కారిమకలు వలస వెళ్ళచునానరు.
II. శిభ ుఅసియాకి వలస వెళ్ళిచునన కారిమకలలో ుఄయిదిుంట్ ముగుగరు కేయళ, తమిళనాడు, ుఅుంధ్ర ప్రదేశ్ రాషాాలక
చుందినవారు.
A. I మాత్రమే సరిుఄయినది
B. II మాత్రమే సరి ుఄయినది C. I, II సరి ుఄయినవి D. I, II సరి ుఄయినవి కావు.

22. క్రంది వానిలో సరిఅయన జత క్టనిది
(
)
A. రాచల్ కాయిన్
– సైలుంట్ స్పపరుంగ్
B. చిపోక ుఈదయభుం
– ుఈతురాఖ్ుండ్
C. స్తుంద్రీమ రాష్ట్రుం
– ుఅుంధ్ర ప్రదేశ్
D. సరాదర్ సరోవర్
– నయమదా నది.
23. గ్రామాలలోని కుటీయ రిశ్రభలకు సంఫంధించి క్రందివానిలో నిజం క్టనిది
(
)
A. రైతులు వారి ుఅదాయానిన పెుంచుకోవడుం
B. కటుుంఫ సభుయల సహకాయుం తీస్తకోవడుం
C. ుఈతపతిు ుఆుంటిలోనే జయగడుం
D. వారి సవుంత వినియోగుం కోసుం మాత్రమే ుఈతపతిు చేమడుం.
24. రాావయణ శుదిి చేసే విధి దీనిని సూచిసుీంది.
(
)
A. వయవసాయానికి ుఄవసయమైన వనరులు ుఄుందిుంచడుం
B. వయరాిలను శుదిిచేసి ప్రమాద యహితముగా చేమడుం
C. పారిశ్రామిక్ యుంగానికి ుఄవసయమైన ముడిసరుకలను ుఄుందిుంచడుం
D. వయరాిలను విడుదల చేమడుం.
25. ప్రంచీకయణ పలితం
(
)
A. దేశాల భధయ పోటీ తగగడుం
B. చినన ుఈతపతిు దారులు లాభాలు పుందడుం
C. దేశాల భధయ సుంఫుంధాలు పెయగట్ుం
D. వస్తువులు ుఄుందుబ్దటులో లేక్పోవడుం.
26. క్రంది వానిలో ప్రజా ంపిణీ వావసీతో సంఫంధము కలది.
(
)
A. సవముం సహామక్ ఫృుందాలు B. బ్దయుంకలు
C. రైతు ఫజారు D. చౌక్ ధయల దుకాణము.
27. క దేశ్నభివృదిధకి కొలఫదదగా చూదగిన మెర్టగైన అంశ్ం
(
)
A. తలసరి ుఅదాముం
B. సూూల దేశీయోతపతిు C. మానవ ుఄభివృదిి సూచిక్ D. ుఄక్షరాసయతా శాతుం
క్రంది ట్టుకను రిశీలించి 28-31 ప్రశ్నలకు జవాబులు గురిీంచండ.
ట్టుక: 2013 లో భాయతదేశ్ం, ద్యని పొర్టగు దేశ్నలకు సంఫంధించిన కొనిన వివరాలు.
దేశ్ం
శ్రీల్ంక
భారతదేశ్ం
పాకిస్థా న్
మాయన్ మార్
బంగ్లుదేశ్
నేపాల్

తల్సరి
ఆదాయం $
5170
3285
2566
1817
1785
1137

ఆయు: ప్రమాణం
సంవతసరాల్లో
75.1
65.8
65.7
65.7
69.2
69.1

సగటున బడిలో
గడిపిన సం॥లు
9.3
4.4
4.9
3.9
4.8
3.2

బడిలో గడిపిన
కాల్ం
12.7
10.7
7.3
9.4
8.1
8.9

ప్రపంచ మానవ అభివృద్ధి
సూచికలో స్థానం
92
136
146
149
146
157

28. పై ట్టుక ఆధాయముగా ఏ దేశ్ం యొకు ఆయుుఃప్రమాణము పాకిసాున్ కు సమానముగా ఉంది. (
)
A. భాయతదేశము
B. శ్రీలుంక్
C. నేపాల్
D. భమనామర్
29. శ్రీలంకతో పోలిునప్పడు భాయతదేశ్ం ఏ అంశ్ములో వనుకఫడ ఉంది.
(
)
A. ుఅయుః ప్రమాణము
B. తలసరి ుఅదామము C. మానవాభివృదిి సూచిక్ D. ుఄనిన ుఄుంశాలలో
30. అతి తకుువ తలసరి ఆద్యమం గల దేశ్ము
(
)
A. శ్రీలుంక్
B. నేపాల్
C. పాకిసాీన్
D. భాయతదేశము
31. మానవాభివృదిధలో ఫంగాలదేశ్ తో సమానముగా ఉనన దేశ్ము
(
)
A. భాయతదేశము
B. భమనామర్
C. పాకిసాీన్
D. నేపాల్
32. నీ దగగయ ఎకుువ ఆహాయనిలఴలు ఉన్ననయ. ఆ సభమంలో కర్టవు సంబవిసేీ బాధాత గల పౌర్టడగా నీవు ఏంచేసాీవు?
A. భరినిన ుఅహాయ ధానాయలను కొని నిలవ ుఈుంచుకుంటాను
(
)
B. నాదగగయ ుఈనన ుఅహాయ ధానాయలను ుఄధక్ ధయలక ుఄముమతాను
C. సహామము చేమభని ప్రభుతావనికి లేఖ్ రాసాును.
D. మిగులు ుఈనన ుఅహాయ నిలవలను ుఄవసయమైన వారికి ుఄుందజేసాును.
33. భూగయబజలాల వలికితీత, వినియోగముపై సామాజిక నిమంత్రణ అననది ముఖ్ామైన విష్మము. ఈ దిశ్గా ప్రజలు
తీసుకోవలసిన చయాలు.
(
)
A. సాగునీటికి ుఄనుభతి లేనిదే బోరుబ్దవులు త్రవవరాదు.
B. నీటిని ుఄధక్ముగా తీస్తకొనే చయక వుంటి ుంట్లు ుండిుంచరాదు.
C. సాగు, తాగు నీటిని పదుపుగా వాడాలి.
D. పైవనీన.

SUMMATIVE ASSESSMENT - III
MODEL PAPER
CLASS-X - SOCIAL STUDIES - PAPER - II
ENGLISH VERSION
Time : 2 hrs 45 min.
Time : 2 hrs 15 min.
సూచనలు:

PART - A & B
PART - A Max.

Max. Marks : 40
Marks : 30

1. ప్రశ్ననత్రం చదవడానికి 15 ని.లు, జవాబులు వ్రామడానికి 2.30 గంటలు కేటాయంచఫడంది.
2. పార్టు – A ప్రశ్నలకు జవాబు త్రంలో జవాబులు వ్రాయాలి.
3. పార్టు –A ప్రశ్ననత్రానిన విద్యార్టులు తభ వంట తీసుకెళ్ళవచ్చు.
4. Map భరియు Part-B (బిట్ పేర్) లను జవాబు త్రానికి జత చేసి ఇనిఴజిలేటర్ కు ఇవాఴలి.

సెక్షన్ – I
సూచనలు:
1. క్రంది న్నలుగు ప్రశ్నలకు కట్ట లేద్య రండు వాక్టాలలో సమాధానములు వ్రామండ.
2. ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మార్టు.
4×1=4 మార్టులు.
1. మొదటి ప్రుంచ యదిుం తరువాత, బవిషయతుు యదాిల నివాయణక నానాజాతి సమితిని ఏరాపటుచేసినపటికీ, రుండవ
ప్రుంచ యదిుం తపలేదు. ుఇ రిసిటతికి దారితీసిన ఏవేని రుండు ప్రత్యయక్ ుఄుంశాలను వ్రాముండి.
2. క్రుంది రేఖచిత్రానిన రిశీలిుంచుండి, ఏ దశాఫికాలుంలో ుఄణావయధాల తయారీలో యషాయ, ుఄమెరికాను మొదటిసారి
ుఄధగమిుంచిుంది.
Graph 1 : US
and USSR
nuclear
stockpiles

3. క్రుంది టానిన రిశీలిుంచి దిగువ ుఆవవఫడిన ప్రశనక జవాబు రాముండి.

ప్రశ్న: చైనాత సరిహదుదను
ుంచుకొుంటునన ఏవైనా రుండు
దేశాల పేరుో రాముండి.

4. రుండో ప్రుంచ యదాినికి హిట్ోర్ ప్రధాన కాయకడైనపటికీ, ుఄతనిలోని ఏ లక్షణాల ట్ో జయమన్ ప్రజలు ుఅక్రిషతులయాయరు?
సెక్షన్ – II
సూచనలు:
1. క్రంది ఐదు ప్రశ్నలకు సమాధాన్నలు వ్రామండ.
2. ప్రతి ప్రశ్నకు 2 మార్టులు
5X2= 10 మార్టులు.
5. తీవ్ర సుంచనాల యగుంగా పేర్ుందిన 20 వ శతాఫి కాలుంలో తీవ్ర ుఅరిిక్ మాుందయుం సుంబవిుంచి, ప్రుంచ ుఅరిిక్ వయవసీ
చినానభిననమైుంది. ుఇ రిసిీతికి దారితీసిన కాయణాలు వ్రాముండి.
6. భాయతదేశుం సమాఖ్య వయవసీగా ుఈుండి, ుఄదే సభముంలో దేశ ఐక్యతను కాపాడటానికి ముసాయిదా రాజాయుంగుం
ుఄవలుంబ్సుంచిన విధానాలేవి?
7. మ్మ గ్రాభ ుంచాయితీ ుఄభివృదిిలో భాగుంగా వివిధ నులకై ప్రభుతవుం నిధులు భుంజూరు చేసిుంది. ుఇ నులక
సుంఫుంధుంచిన సమాచారానిన నీవు ఏవిధుంగా తెలుస్తకుంటావు?
8. గత వేసవిలో ుఈష్ణణగ్రతలు తీవ్రుంగా పెయగడానికి ప్రధాన కాయణుం – సూరుయని హానిక్య కియణాలను ుఄడుడకనే ఒజోన్ పయ,
కాలుషయుం వలో దెఫబతినడమేనని శాస్త్రజ్ఞులు గురిుుంచారు. ుఇ నేధయుంలో ఒజోన్ పయ రియక్షణక నీవు ుఄుందిుంచే
సూచనలేవి?
9. భాయతదేశ సావతుంత్రాయనికి ముుందు 1947 ఫిబ్రవరిలో మౌుంట్ బ్దట్న్ తీస్తకనన నియణయాలపై మ్మ ుఄభిప్రముం రాముండి.

సెక్షన్ – III

సూచనలు:

1. క్రంది న్నలుగు ప్రశ్నలకు జవాబులు రామండ.
2. ఈ క్రంది ప్రశ్నలకు అంతయగత అవక్టశ్ం ( Internal Choice) కలదు.
3. ప్రతి ప్రశ్నకు 4 మార్టులు
4X4 = 16 మార్టులు.
10. కారిమకల, రైతుల తీవ్ర ుఄసుంతృప్ు నుుండి పుటిటుందే యషాయలోని సోషలిస్తట విోవుం. ుఇ విోవుం తరువాత యషాయలోని కారిమకల,
రైతుల సిీతిగతులలో ఎలాుంటి మారుపలు సుంబవిుంచాయి? ుఇ దిశగా సాటలిన్ చేసిన క్ృషిని వివరిుంచుండి.
(లేదా)
20వ శతాఫద కాలుంలో చైనాలో ుఅవియభవిుంచిన రుండు ప్రధాన రాజకీమ పారీటలేవి? వాటి వలన చైనాలో సుంబవిుంచిన
సామాజిక్, ుఅరిీక్ మారుపల గురిుంచి రాముండి.
11. క్రంది ఇచిున పేరాను చదివి, సమాధానము రామండ.
“బ్రిటిష్ వాళిలాగానే ఫ్రుంచి వలస పాలకలు కూడా వలస పాలిత ప్రజలు ుఄనాగరికలని, తభ పాలనత ుఅధునిక్
నాగరిక్త పలాలను ుఄుందిుంచట్ుం తభ క్యువయభని భావిుంచారు. ’సాీనికలను’ నాగరికలుగా చమయటానికి విదయ క్
మాయగుంగా భావిుంచారు.”
ప్ర: వలసపాలిత ప్రజలకు న్నగరికత నేరించే నెంతో, ఐరోపా పాలక దేశ్నలు వారి టల అన్నగరికంగా ప్రవరిీంచాయ.
వాాఖ్యానించండ.
(లేదా)
“1992లో ుఄపటి ప్రధాని ప్.వి. నయసిుంహారావు నేతృతవుంలో ప్రవేశపెటిటన సయళీక్ృత ుఅరిీక్ విధానాల కాయణుంగా
భాయతదేశుంలోకి విదేశీ సరుకలు రావట్ుంత భాయతీమ పారిశ్రామిక్ వేతులక ప్రుంచ ుఈతపతిు దారులత పోటీడక్
తపలేదు. దీనివలో విదేశీ క్ుంపెనీలు భాయతదేశుంలో రిశ్రభలను నెలకొలాపయి. వాయపారాలు మొదలుపెటాటయి.”
ప్ర: “భాయతదేశ్ సయళీకృత ఆరిధక విధానం రండువైప్పలా దునైన కతిీ లాంట్టది.” వాాఖ్యానించండ.
12. క్రంది ట్టుకను రిశీలించి, దిగువన ఇవఴఫడన ప్రశ్నలకు సమాధాన్నలు వ్రామండ.

భాయతదేశుంలో మొట్ట మొదటి సుంకీయణ ప్రభుతవుం ఎపుపడు ఏయపడిుంది?
పై టిటక్లోని మూడు సుంకీయణ ప్రభుతావలలోనూ భాగసావమియైన పారీట ఏది?
తృణమూల్ కాుంగ్రెస్ పారీట ఏ రాషాానికి చుందినది?
రాజకీమ పారీటలు సుంకీయణ ప్రభుతవుంలో భాగసావములవడానికి, కేవలుం భదదతు ుఆవవడానికి గల త్యడా ఏమిటి?
(లేదా)
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ప్రకు కమీీ చిత్రానిన (Bar Graph)
రిశీలించి, దిగువనునన ప్రశ్నలకు సమాధానం
వ్రామండ.
A. పై క్మ్మమచిత్రుం (Bar Graph) లోని సమాచారానిన
టిటక్ రూుంలోకి మాయిుండి.
B. 1880 నుుండి 1914 వయక సైనిక్ ఖ్రుిని 300%
పైగా పెుంచుకనన 6 ప్రధాన దేశాల పేరుో
రాముండి.
C. పారిశ్రామికీక్యణక, ుఅయధపోటీకి గల
సుంఫుంధుం ఏమిటి?

13. మీకు ఇవఴఫడన Outline ప్రంచటంలో క్రంది పేరాలో పేర్కునన దేశ్నలను గురిీంచండ.
చైనా సన్ మట్ స్తన్ గణతుంత్ర విోవుం సాధుంచిన తరువాత విమతానుంలో కూడా గణతుంత్ర, ప్రజాసావమిక్ పాలనను
ఏరాపటుచేమడానికి ుఄక్కడి ప్రజలు ప్రేయణ పుందారు. చాలా భుంది విదాయరుీలు ుఅకాలుంలో కొతు రాజకీమ భావాల
గురిుంచి తెలుస్తకోవడానికి చైనా, ఫ్రాన్ి, యషాయ దేశాలక వెళిసాగారు.
(లేదా)
మీకు ఇవఴఫడన Outline ప్రంచటంలో క్రంది వాట్టని గురిీంచండ.
1. జపాన్ ుఈనన భహా సముద్రుం
2. తైవాన్ క ుఄతి సమ్ముంలోని దీవుల సముదాముం
3. బోలిషవిక్ విోవుం సుంబవిుంచిన దేశుం
4. ఐక్యరాజయ సమితి ప్రధాన కారాయలముం గల నగయుం.

PART – B
సూచనలు:
1. సరిఅయన జవాబును ఎనునకొని వాట్టకెదుర్టగా ఉనన అక్షరానిన A,B,C భరియు D లలో కద్యనిని CAPITAL
LETTERS ద్యఴరా బ్రాకెట్ నందు గురిీంచ్చము.
2. ప్రతి ప్రశ్నకు ½ మార్టు కేటాయంచడమైనది.
3. కొట్టువేతలు, దిదదడం వంట్టవి రిగణనలోకి తీసుకోఫడవు.
4. అనిన ప్రశ్నలకు సమాధానము ఇవఴవలెను
సామరా
య ాలు

విషయా
వగాహన

పా.చ.
వాాఖ్యానిించడిం

సమాచార
ై నపుణ్యాలు

ప్రశ్ననంబర్లు

1,2,5,6,10
Part B: 14-27
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2,12 Part –B
28,29,

మార్లులు

ై
సనజాలీన అింశాలప
ప్ట
ప్
ర తిసపింద్న, ప్
ర శ్నించడిం ై నపుణ్యాలు
7,8

3,13 Part
–B 32,33

ప్
ర శ్ింస
సునినతతాిం
4,7,9 Part-B
30,31

గ్రేడు

సూచనలు: 1. ప్రతి ప్రశ్నకు ½ మార్టు.

సెక్షన్ – IV

20 ×½ =10 మార్టులు.

14. ఐకా రాజాసమితి లక్షయం క్టనిది.
(
A. శాుంతిని నెలకొలపడుం
B. మానవహకకలను కాపాడడుం
C. రుండు కూట్ములను సభనవమయచట్ుం
D. సామాజిక్ ప్రగతిని ప్రోతిహిుంచడుం
15. 1929 తీవ్ర ఆరిధక మాందాం పలితం
(
A. ధయలు తగిగపోవడుం B. క్రామగారాలు మూతడట్ుం C. ప్రజల కొనుగోలుశకిు తగగడుం D. పైవనీన
16. క్రంది వానిని జతయచండ.
1. సన్ యెట్ సెన్
(
)
(a) రాయవయణవాది
2. హెచిమిన్
(
)
(b) ుఅదునిక్ చైనా నిరామత
3. కెన్ సారోవివా
(
)
( c) లాుంగ్ మార్ి
4. మావోజెడాుంగ్
(
)
d) విమతానుం
A. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d
B. 1-b, 2-d, 3-a, 4-c C. 1-d, 2-c, 3-a, 4-b D. 1-d, 2-a, 3-c, 4-b
17. నైజీరియా ఈ క్రంది దేశ్ం యొకు వలస రాజాముగా ఉండేది.
(
A. బ్రిట్న్
B. ఫ్రాన్ి
C. జయమనీ
D. సెపయిన్
18. క్రంది ఇవఴఫడన సంఘటనలను అవి జరిగిన సంవతసరాల ఆధాయముగా వర్టసక్రభంలో అభయుండ.
(
1. భాయత రాజాయుంగ సబ ఏరాపటు
2. కివట్ ుఆుండియా ుఈదయభము
3. ముసిోుంలీగ్ ఏరాపటు
4. భాయతదేశ సావతుంత్రయుం
A. 1,2,3,4
B. 3,2,1,4,
C. 3,1,4,2
D. 4,3,1,2
19. తెభాగ ఉదాభము యొకు ఉదేదశ్ాం
(
A. రైతుల రుణమాఫీ చేమడుం
B. దునేనవాడికి భూమి ుఆవవడుం
C. కౌలును మూడిుంట్ రుండువుంతులు ుఆవవడుం D. వెటిటచాకిరి నిరూమలన
20. క్రంది వాక్టాలలో ఏవి సరి అయనవి.
(
1. భాయత రాజాయుంగుం భాయత పౌరులక ఏక్ పౌయసతవుం క్లిపుంచిుంది.
2. భాయత సమాఖ్యలో దవుందవ రాజయతుంత్రాలు ుఈననపటికీ దవుందవ నాయమ వయవసీలు లేవు
3. భాయత రాజాయుంగానిన సవరిుంచడానికి ుఄవకాశుంలేదు
A. 1 మాత్రమే సతయుం
B. 2 మాత్రమే సతయుం C. 1, 2, 3 సతయుం D. 1, 2 సతయుం
21. రాష్ట్రాల ప్పనుఃవావస్తీకయణ సంఘం – 1953 లో సభుాలు క్టనిదెవర్ట?
(
A. జవహర్ లాల్ నెహ్రూ B. పజ్ఞల్ ుఄలీ C. కె.ఎమ్. పణిక్కర్ D. హృదమనాధ్ కుంజ్రు
22. 42 వ రాజాాంగ సవయణ ఉదేదశ్ాము
(
A. ఎనినక్ల వివాదాలలో నాయమ సాీనాలక చోటులేకుండా చమయడుం
B. రాష్ట్ర ప్రభుతావలత పోలిస్తు కేుంద్ర ప్రభుతావనిన ఫలయచడుం
C. నాయమవయవసీ పాయోమెుంటుక లోఫడి ుఈుండేలా చేమడుం.
D. పైవనీన

)
)

)
)

)
)

)
)

23. క్రంది వానిలో జాతీమపారీు
A. తెలుగుదేశుం B. కాుంగ్రెస్ C. YSR కాుంగ్రెస్
D. ుఄసాిుం గణ రిషత్
24. భాయతదేశ్ంలో టెలిక్టం విలవంను ఆయంభించినది.
A. ుఆుందిరాగాుంధీ
B. ప్.వి. నయసిుంహారావు C. రాజీవ్ గాుంధీ
25. సూమజ్ క్టలువ ఈ దేశ్ం గుండా పోతంది
A. ుఇజిప్టట B. సోమాలియా C. సౌదీ ుఄరేబ్సయా D. ట్రీక
26. సారా వాతిరేక ఉదాభం జరిగిన రాష్ట్రం
A. భణిపూర్ B. భధయప్రదేశ్ C. ుఄసోిుం D. ుఅుంధ్రప్రదేశ్
27. ఉచిత న్నామసహాయానికి అర్టులు క్టనివార్ట
A. వారిషక్ ుఅదాముం లక్షరూపామలు క్ుంటే ఎకకవ ుఈనన వయకులు
B. షెడూయలుడ కలాలు లేదా షెడూయల్డ జాతులక చుందిన వయకులు
C. పారిశ్రామిక్ కారిమకలు
D. స్త్రీలు భరియ ప్లోలు

(

)

(
)
D. భన్ మోహన్ సిుంగ్
(
)
(

)

(

)

ఈక్రంది ఇవఴఫడన పేరా చదివి 28, 29 ప్రశ్నలకు సమాధానమిముీ.
(
)
“భారతదేశానికి స్వాతౌంత
ధ ౌం మొద్లయ్యయ ప్
్ యౌం వచ్చిన సమయములోనే ప్
్ చ్ఛనన యుద్
్ ప్ౌంచ్మౌంతా
USA, USSR నాయకతాౌంలో రౌండు కూటములుగా విడిపోయ్యౌంది. జవహార్ లాల్ నెహ్ర
ఏ శిబిరౌంలో
్
చేరకుౌండా రౌండిౌంటికీ సమదూరౌంలో ఉౌంటూ విదేశీ విధానౌంలో సాతౌంత
ౌంగా
వయవహరౌంచ్
స్వగాడు.”
్
28. కమ్యానిసుు కూటమికి న్నమకతఴము వహంచిన దేశ్ం
(
)
A. USA B. USSR
C. భాయతదేశుం D. బ్రిట్న్
29. అలీన విధాన్ననిన అనుసరించిన దేశ్ం
(
)
A. బ్రిట్న్ B. భాయతదేశుం C. USA D. USSR

(3)
(1)

(2)

30. ప్రకు టములో సూచించిన ’1’ ప్రాంతంలో నివసిసుీనన తెగ
(
)
A. యొరుబ్ద
B. ుఇబో
C. హుసాపులాని
D. బోమర్ి

31. ప్రకు టములో సూచించిన ’A’ ప్రదేశ్ములో జరిగిన
సంఘటన ఏది?
A. సైలుంట్ వాయలీ ుఈదయభుం
B. మైరాపైబీ ుఈదయభుం
C. చిపోక ుఈదయభము
D. నయమదా ఫచావో ుఅుందోళన

(2)
(3)
(1)

(4)

32. పౌయ హకుులు, ఇతయ ఉదామాల నేధాంలో క్రంది వానిలో నీవు దేనితో ఏకీబవిసాీవు
A. శాుంతియతముగా ుఈదయమానిన నడపాలి
B. ుఈదయమాలలో భహిళలక ప్రధానయత ుఆవవకూడదు
C. హిుంసాతమక్ దాడుల దావరానే ుఈదయభ లక్ష్యయలు నెయవేరుతాయి
D. పైవేవీకావు
33. విమతానం యుదిములో పోరాడేందుకు అమెరిక్ట పౌర్టలు వాతిరేకించార్ట. దీనిని ఎందుకు
ప్రశ్ంసించవచ్చును అనగా ...
A. ుఄనాయమమైన యదిములో పాల్గగనాలనుకోక్పోవడుం
B. విమతానుం ప్రజల మానవహకకలను గౌయవిుంచడుం
C. ుఇ యదిుం ుఄమెరికా పౌరుల ుఄుంతరాతమక వయతిరేక్ుంగా భావిుంచడుం
D. పైవనీన.

