
GROUP - B

5. “సగటు” ఎందుకు ఉయోగిస్తం? దీనిని ఉయోగించటంలో ఏమైనా రిమితులునాీయా?
6. ఆరిిక కాయయకలాపాలను ప్రాథమిక, ద్వితీమ, తృతీమ యంగాలుగా విబజంచటం ఉయోగకయమేనా?

4. “ టటణీకయణ పెయగడభంటే ప్రజల అవకాశాలు పెయగడం, ఆరిిక కాయయకలాపాలు పెయగడం వంటి ఒకకటే
కాదు. దాని వలల ఎన్నీ సభసయలు కూడా ఉతునీభవుతాయి”. – టటణ ప్రజల జీవన రిస్థితులపై నీ
అభిప్రామం ఏమిటి?

7. ఈ క్రంద్వ టమును రిశీలంచి ఇవిఫడిన ప్రశ్ీలకు
సమాధానములు వ్రామండి.

i. భాయతదేశ్ంలో ఉతతయ ద్వకుకకు వెళ్ళే కొలదీ ఉష్ణోగ్రతలో నీవు
గభనించిన మార్పు ఏమిటి?

ii. ఏ, యే రాష్ట్రాలలో జనవరికో 20⁰ C సగటు ఉష్ణోగ్రత
నమోదంద్వ?

MODEL PAPER
SOCIAL STUDIES - Paper – I

(తెలుగు మీడియం)
PART - A

Class : X (Max. Marks : 35) [Time : 2 Hrs.

SECTION - I (Marks : 10)

సూచన : క్రంది వానిలో ప్రతి గ్రూపు నండి కనీసం రండు ప్రశ్నలకు తగగకుండా మొతతం ఐదు
ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయుము.

GROUP - A

1. భూగయభ జలవనర్పలను అంతయగత, బాహయ ప్రవాహంలో ఏ ప్రక్రమ ఎకుకవగా ప్రభావితం చేస్తంద్వ?
2. అటవీ నిర్మూలన వలల భూమి వేడెకకడం జర్పగుతుంద్వ. అడవులను నిర్మూలంచడానిీ ఆడానికి ఏవైనా

నాలుగు స్చనలు చేమండి.
3. ఈ క్రంద్వ బార్ గ్రాఫ్ ను రిశీలంచి క్రంద్వ ప్రశ్ీలకు సమాధానములు వ్రామండి.

i. ఏ సంవతసయంలో స్త్రీ, పుర్పష నిషుత్తతలో
వయతాయసం ఎకుకవగా ఉంద్వ?

ii. లంగ నిషుత్తత అనగానేమి?

8. “ వలస కుటుంబాలలోని అధిక శాతం పిలలలు ఫడి భధయలో మానివేస్తర్ప.” దీనితో మీర్ప ఏకీబవిస్తరా? మీ
సమాధానానికి కాయణాలు పేర్కకనండి.



SECTION -II (Marks = 4)

సూచన : క్రంది వానిలో ఏవైనా నాలుగు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వ్రాయుము.

9. “జనస్ంద్రత” అంటే ఏమిటి?
10. భాయతదేశ్ ప్రధాన భౌగోళిక విబజనలు ఏవి?
11.   ప్రజా ంపిణీ వయవసి గురించి రండు వాకాయలు రామండి.
12.  స్స్థియ అభివృద్వి అనగానేమి?
13.  భాయతదేశ్ ఔట్ లైన్ మాయప్ ను గీస్థ, నైర్పతీ ఋతువనాలు వచేే ద్వశా మాయగమును చూపుము.
14.   ఫహుళ ంటల స్గు ఏ విధంగా ఆరిికంగా మేలని మీర్ప భావిస్తనాీర్ప?

SECTION -III (Marks = 16)

సూచనలు : క్రంది వానిలో ప్రతి గ్రూపు నండి రండు ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి.
ప్రతి ప్రశ్నకు 4 మార్కులు.

GROUP - A

15. హిమాలయాలు ప్రస్తతం ఉనీ స్ినంలో లేకపోతే భాయత ఉఖండ శీతోషోస్థితులు ఎలా ఉండేవి?
16. భూగోళం వేడెకకడంలో మానవుని పాత్రను తెలుండి.
17. “భూగయభ జలాలకు సంఫంధించి ప్రస్తత చట్టటలు ఇుటి రిస్థితులకు అనువైనవి కావు. భూమి

హకుకకీ, భూగయభ జలాలపై హకుకకీ సంఫంధం కలటం అనీద్వ ఈ నిమమాలలో ఉనీ లోం. 
భూమి పై నుంచి భూగయభ జలాలను తోడుకోవాల కాఫటిట ఈ నిమమాలను ర్మపంద్వంచార్ప. 
భూమి కింద నుంచి తీస్థన భూగయభజలాలపై ఆ భూ మజమానికి హకుక ఉందని భావించార్ప. దీని
అయిం భూగయభజలాలపై భూమి ఉనీవాళేకే హకుక ఉంటుంద్వ. భూగయభ జలాల నుంచి ఎంత నీటిని
తోడుకుంట్టయనీ దానిపై ఎటువంటి రిమిత్త విధించలేదు”. భూగయభజలాల వినియోగంపై
చట్టటలలో ఉండాలసన ముఖయ నిఫంధనలను సూచించండి.

18. క్రంద ఇవిఫడిన టిటకను రిశీలంచి ఇచిేన ప్రశ్ీలకు సమాధానములు వ్రామండి.

కార్మికులు దుననడం వితతడం కలుపుతీయడం నాట్లు కోత పోత నూర్మడి తిత ఏరడం 

పుర్కషులు 214 197 215 - 164 168 152 -

స్త్రీలు - 152 130 143 126 124 118 136

i. స్త్రీలు మాత్రమే చేస్తనీ నులు ఏవి?
ii. పుర్పషులు మాత్రమే చేస్తనీ నులు ఏవి?
iii. ఏ యే నులలో పుర్పషులు భరియు స్త్రీల కూలీరేటలలో వయతాయసం ఉంద్వ?
iv. పుర్పషుల కంటే భహిళలకు తకుకవ కూలీలు చెలలంచడానికి గల కాయణాలను తెలండి.



GROUP - B

19. హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో తలసరి ఆదామం ఎంత? అధిక ఆదామం ఉనీపుుడు పిలలలీ ఫడికి ండం
తలలదండ్రులకు తేలక అవుతుందా? చరిేంచండి. హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ప్రభుతిం పాఠశాలలను
నడడం ఎందుకు అవసయభయియంద్వ?

20. ప్రంచంలో వివిధ ప్రంతాలలో చెతత, కాలుష్య విడుదల సమసయలన అధిగమిస్తతనన వివిధ
దధతులన పేర్కునండి.

21. భాయతదేశ్ ప్రజలు వాణిజయ సయళీకయణ వలల ఏ విధంగా లాబడాార్ప?
22. ఆహార ఉతతిత మర్మయు ఆహార భద్రతల మధయ సంబంధానిన వివర్మంచుము?

SECTION - IV (Marks : 5)

23. మీకివిఫడిన భాయతదేశ్ టంలో ఈ క్రంద్వ వానిని గురితంచుము.
A) 1) నయూదా నద్వ 2) ఆరోమ కొండ 3) రాజస్ిన్ 4) కోల్ కతా 5) కొంకణ్ తీయం
(Or)
B) 1) కుడంకుళం 2) తుంగబద్రా నద్వ 3) K2 శిఖరం 4) అర్పణాచల్ ప్రదేశ్ 5) 82 ½ ° తూర్పు రేఖాశ్ం



MODEL PAPER

SOCIAL STUDIES - Paper – I
(తెలుగు మీడియం)

PART - B

Class : X (Max. Marks : 15) [Time : 30 Mts.

I. ఈ క్రంది ప్రతి ప్రశ్నకు నాలుగు సమాధానాలు ఇవవబడినవి. వానిలో సర్మయైన సమాధానమున సూచంచు అక్షరమున
ఎదుర్కగాననన బ్రాకెట్లునందు గుర్మతంచుము. 20 X ½ = 10 M
1. తపుగా ఉనన వాకాయనిన గుర్మతంచండి. (      )
A) ఉషోభండల ప్రాంతాలు భూభధయరేఖ సమీంలో ఉనాీయి.
B) కయకట రేఖకు దక్షిణంగా ఉషోభండల ప్రాంతం కలదు.
C) భూమి ఉరితల ఉష్ణోగ్రతలు సూయయపుటముపై ఆధాయడి ఉంటుంద్వ.
D), భూభధయరేఖ నుండి ధ్రువాల వైపు వెళిే కొలదు ఉష్ణోగ్రతలు పెర్పగుతాయి.
2. లంగ వివక్ష అనగా
A) స్త్రీలు భరియు పుర్పషులు B) పుర్పషులు భహిళల టల అసమాన భావానిీ ప్రదరిశంచడం
C) స్త్రీ భరియు పుర్పష సమానతిం D) పుర్పషులను స్త్రీలు పూజంచడం
3. వయవస్థథకృత రంగానికి చెందినది
A) బాయంకులు B) ప్రభుతి పాఠశాలలు C) చినీ తయహా వయవస్మం D) రైలేిలు
4. కెలుమోగ్రాఫ్ సూచంచునది (          )
A) ప్రదేశ్పు ఎతుత B) సగటు ఉష్ణోగ్రత
C) సముద్ర స్మీయత D) అక్షంశాలు
5. ఏ రండు నదుల కలయిక వలన గంగా నది ఏరడుతుంది (          )
A) భాగీయథి, నయూద B) భాగీయథి మమున
C) భాగీయథి, అలకనంద D) భాగీయథి, బ్రహూపుత్ర
6. ఇది సంధూ నది ఉనది కాదు
   ఎ) రావి బి) జీలం స్థ) సట్లలజ్ D) లోహిత్
7. అంతరాాతీయ వలస అనగా (          )
A) ప్రజలు గ్రామాల నుండి నగరాలకు వలస వెళేడం
B) ప్రజలు నగరాల నుండి గ్రామాలకు వలస వెళేడం
C) ప్రజలు ఒక దేశ్ం నుండి వేర్కక దేశానికి వలస వెళేడం
D) ప్రజలు ఒక నగయం నుండి వేర్కక నగరానికి వలస వెళలడం
8. WTO అననది (          )
A) భాయత సంసి B) అంతరాాతీమ సంసి
C) అమెరికా సంసి D) జపాన్ సంసి
9. ప్రభుతవం ఆహార ధానాయల నిలవలన ప్రధానంగా _________ ద్వవరా సేకర్మస్తతంది. (          )
A) BCCI B) FICCI C) FCI D) IDBI
10. ఏ రవతాలకు “సహాయద్రులు” అని పేర్క కలదు (          )
A) స్తూురా B) వింధయ C) అరావళి D) శ్చేభ కనుభలు
11. 2009-10 సంవతసరంలో సూథల జాతీయోతతితలో సేవారంగం వాటా (          )
   ఎ) 20-30% B) 30-40% స్థ) 50-60% D) 70% 
12. భారతదేశ్ ఉతతర భాగం దీనికి చెందుతుంది (          )
A) ఆమనరేఖా శీతోషోస్థిత్త B) ఉ ఆమనరేఖా శీతోషోస్థిత్త
C) ఆమనరేఖా తీయ ప్రాంతం D) ఉషోభండల ఎడారి భండలం
13. 2013 భారతదేశ్పు మానవాభివృదిధ సూచక స్థథయి (          )
A) 92 B) 136 C) 146 D) 149
14. ఏ రాష్ట్రంలోని గ్రామాలలో చుర్కకైన మహిళా మండళ్ళు చూడవచుు (          )
A) ంజాబ్ B) ఆంధ్ర ప్రదేశ్ C) హిమాచల్ ప్రదేశ్ D) బీహార్



15. 'స్తందరబన్సస’ ఏ రాష్ట్రంలో ఉనానయి
   ఎ) తమిళనాడు బి) ఒడిష్ట్ర స్థ) కేయళ డి) శ్చేభ బంగాల్
16. భారతదేశ్ం నండి నైపుణ్యంలేని కార్మికులు పెదద సంఖయలో ఎకుడకు వలస వెళ్ళతునానర్క?
   A) యూరోపిమన్ దేశాలకు B) ఆఫ్రికన్ దేశాలకు
   స్థ) శ్చేమాస్థయా దేశాలకు D) దక్షిణ అమెరికా దేశాలకు
17. భారతదేశ్ంలో వివిధ శీతోష్ణసథతులు ఉండుటకు కారణ్ం (          )
A) సముద్ర స్మీయత, ఎతెతతన యితాలు B) జీవనదులు ఉండటం
C) ఎడార్పలు, మైదానాలు D) విశాల ప్రాంతం, అక్షంశాల తేడా
18. నైర్కతి ర్కతువన కాలంలో వరషచ్ఛాయా ప్రంతం (          )
A) ఢిలీల B) దకకను పీఠభూమి తూర్పు భాగం C) కాశీూర్ప D) బ్రహూపుత్ర లోమ
19. ఏ రాష్ట్రంలో ధనాతిక స్త్రీ పుర్కష్ నిష్తిత కలదు (          )
A) కేయళ B) ంజాబ్ C) ఆంధ్ర ప్రదేశ్ D) బీహార్
20. 2001, 2011 జనాభా లెకుల ప్రకారం స్త్రీ పుర్కష్ నిష్తితలో తగ్గగన వయతాయసం (          )
A) 10 B) 9 C) 8 D) 7

II. ఈ క్రంది ఖాళీలన పూర్మంపుము 5 X ½  = 2 ½  మా
21. శ్చవాలక కొండలను మిష్మూ కొండలని _____________________________ రాష్ట్రంలో పిలుస్తర్ప.

22. IMR అనగా ___________________________________________________________

23. 2011 లెకకల ప్రకాయం భాయత జనాభా _________________________________

24. “సైలెంట్ స్పురంగ్" ను వ్రాస్థనద్వ ________________________________________________

25. సరాార్ సరోవర్ ఆనకటట ___________________________________ నద్వపై నిరిూంచార్ప.

III. Match the following. 5 X ½  = 2 ½  M
Group A Group - B
26. భాయత ఫహుళ జాత్త సంసి (    ) A) అంత్తభ వస్తవులు
27. భాయత ఆహాయ సంసి (    ) B) ప్రాథమిక యంగం
28. జల వివాదం (    ) C) కోకా కోలా
29. హరిత విలవం (    ) D) అసంఘటిత యంగము
30. సహజ వనర్పలను (    ) E) ఫపర్ స్టక్సస
                                      F) HYV - ఆహాయ ధానాయలు
                                      G) ట్టట్ట మోట్టర్స


