
సర్వశిక్ష అభియాన్ – ఆంధ్రప్రదేశ్
సంగ్ర హణాత్మక మదంపు – I

6 వ తరగతి సాంఘికశాస్త్రాం - తెలుగు మీడియాం సమయాం : 2.30 
విద్యార్థి పేరు :  సెక్షన్ : రోల్ నాం. :

మారుులు : 100 మారుులు

I. విషయావగాహన 40 మారుులు
ఎ)  ఏవైనా రాండు ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయాండి 2x10=20 మారుులు
1. మాన చిత్రంలో ఏ ఏ అంశాలను ముఖ్యమైనవిగా గమనంచావు? నీ సంత మాటలోో రాయుము.
2. భూమి బలో రుపుగా లేదన నీవు ఎలా చెపగలవు?
3. మైదానాలలోన గొటటపు బావులను, పీఠభూములలోన గొటటపుబావులతో పోలచండి.
4. పోలీసు, నాయయవ్యవ్స్థల ప్రమేయం లేకండా ంచాయితిలో జరిగే నాయయం మీక స్మమతమేనా?

బి)  క్రాంది ప్రశ్నలలో ఏవైనా రాండు ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయాండి 2x5=10 మారుులు
5.    ఆదిమానవులు ఆహారాని ఎందువ్లన చాలా కాలం నలువ్ చేసుకోలేక పోయేవారు?
6. పెనమకూరు గ్రామంలో ఏ రకమైన మారుపలు వ్సుునాియి?
7. స్లకం చెరువు వ్ంటి ప్రంతాలలో వ్యవ్సాయం లాభదాయకమైన వ్ృతిు అన మీరు భావిసుునాిరా?
8. జనదం అనగానేమి? అవి మహాజనదాలక ఎలా భినింగా ఉంటాయి?

సి)  క్రాంది అన్నన ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవవాండి              5x1=5 మారుులు
9.    దికులెని? అవి ఏవి?
10.   స్ంచార జీవులు అనగా ఎవ్రు?
11.    స్లకం చెరువులో గల నీటి వ్నరులు ఏవి?
12. పురావ్సుు శాస్త్రవేతులు అన ఎవ్రిన అంటారు?
13. “భాగ” అనే దానకి అరథం ఏమిటి?

డి)  సరైన జవాబును గుర్థతాంచాండి 5x½ = 2 ½ మారుులు
14. సూరుయడు ఉదయించు దికు (         )

ఎ) దక్షిణం  బి) ఉతురం  సి) డమర  డి) తూరుప
15. భూగోళం మీద అధిక భాగం దేనతో నండి ఉనిది? (         )

ఎ) ఇసుక  బి) భూమి  సి)  స్ముద్రాలు డి) కండలు
16.  ఆదిమానవులు ఉయోగంచిన నముట్లో వేటితో తయారు చేసినవి (         )

ఎ) ప్లోసిటక్ బి) రాయి సి) ఉకు    డి) కంచు  
17. శేషాచలం కండలు ఏ జిలాోలో కలవు (         )

ఎ) కృషాా బి) కర్నిలు  సి) అనంతపురము    డి) చితూురు  
18. తూరుప తీరమైదానాలలో లేన జిలాో (         )

ఎ) విశాఖ్ టటణం    బి) అనంతపురము సి)  కృషాా డి) తూరుపగోదావ్రి

ఇ)  ఖాళీలను పూర్థాంచాండి 5x½ = 2 ½ మారుులు

19. ఈ చిహ్ిం _____________ ను సూచిసుుంది.
20.  ___________________ అక్షంశం భూగోళాని రండు స్మాన అరథ భాగాలుగా విభజిసుుంది.

విద్యా ప్రమాణాలు విషయావ
గాహన 

పాఠ్ాాంశాన్ననచదివి 
అరిాం చేసుకొన్న 

వాాఖాాన్నాంచడాం

సమాచార 
నైపుణాాలు

సమకాలీన అాంశాలపై 
ప్రతిసపాందన-
ప్రశ్నాంచడాం

పట 
నైపుణాా

లు

ప్రశ్ాంస, 
సున్ననతతవాం 

మొతతాం 

ప్రశిల స్ంఖ్య 1-23 24 25,26 27 28,29 30 30
కేటాయించిన 
మారుులు 40 10 15 10 15 10 100

పందిన మారుులు 
గ్రేడ్ 
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21.  కర్నిలు జిలాోలో గల గుహ్లు ______________ .
22.  గోండు ంచాయితి పెదదను _____________  అంటారు.
23. కోస్ల గల ప్రంతాని ప్రసుుతం ________________ అంట్లనాిరు.

II. ఇచ్చిన అాంశాన్నన చదివి అరిాం చేసుకొన్న వాాఖాాన్నాంచడాం      10  మారుులు
 24. క్రాంది ప్రశ్నకు జవాబు రాయాండి                  1x10=10 మారుులు

ప్ర శ్న; ఏయే కారణాల చేత్ ఆద మానవులు ఒక ప్ర ంత్ం నంచి మరొక ప్ర ంతానికి సంచరంచేవారో మీరు
ఊహంచగ్లరా?

III. సమాచార నైపుణాాలు 15   మారుులు

25. ప్టి్టకన ప్రశీలంచి కిర ంద ప్ర శ్నలకు జవాబులు రాయండి. 5X2=10   మారుులు
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“ఆదిమానవులుచినన చినన గుంపులుగాగహలలో, చెట్లు లేదారాళ్ళ నీడలో నివసుంచేవారు. 
ఇళ్ళను నిర్ముంచుకొనేవారుకాదు. ఒక ప్ర ుంతుం నుుంచిమరొక ప్ర ుంతానికి పోతూ సుంచార జీవనుం గడిపేవారు. ఒక
ప్ర ుంతుం నుుంచిమరోప్ర ుంతానికి నిరుంతరుం సుంచర్ుంచేవార్ని సుంచార జీవులుఅని అుంటారు.

సలకాంచెరువు

ఉనకి సింగనమల మండలం, అనంతపురము జిలాో.
నేలలు ఎర్ర నేలలు, నీటిన నలవచేసుకనే సామరథయం తకువ్.
వ్రషప్లతం తకువ్ వ్రషప్లతం, కరువుక గురయేయ ప్రంతం.
నీటి వ్నరులు చెరువులు, బావులు మరియు గొటటపుబావులు
ంటలు చిరుధానాయలు, పుపధానాయలు, వ్రి మరియు వెరుశెనగ.

1. స్లకంచెరువు ఎకుడ ఉంది?
2. స్లకంచెరువు కరువుక గురయేయ ప్రంతమా?
3. స్లకం చెరువులోన ంటలు ఏవి?
4. స్లకంచెరువులో వ్రషప్లతం ఏవిధంగా ఉంది?
5. స్లకంచెరువులోన నేల స్వభావ్ం ఏమిటి?
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IV. సమకాలీన అాంశాల పటల ప్రతిసపాందన -  ప్రశ్నాంచడాం                                 10 మారుులు

27. ఏదై నా ఒక ప్ర శ్నకు జవాబు వార యండి 1x10=10 మారుులు
పెనమకూరు లంట్ట మై దానప్ర ంత్ గ్రర మంలో వ్యవ్సాయం చేయడంలో కలగే ఇబ్బందులన తెలప్ండి.

(లేదా)
నాట్ట మహాజనప్దాల కాలంలో గ్రర మ నిరవహణకు నేట్ట గ్రర మాల నిరవహణకు మధ్య గ్ల తేడాలన తెలప్ండి.

26. పై పటాన్నన చూసి క్రాంది
ఖాళీలను పూర్థాంచాండి.
1. లలిత జాన్ క

______________ దికులో
ఉంది.

2. నాజర్, శేఖ్ర్
క________________ 
దికులో ఉనాిరు.

3. లక్ష్మణ్, సోముక
____________ దికులో
ఉనాిరు.

4. తార, జాన్ క
______________ దికులో
ఉనిది.

5. యమున, సింధుక
_____________ దికులో
ఉనిది.

V. పటనైపుణాాలు                                                                    15    మారుులు
28. క్రంద ఇచిచన భారతదేశ టాని గమనంచి ప్రశిలక జవాబులు ఇవ్వండి.   5x2=10 మారుులు

బాంగాళాఖాతాంఅరేబియా
సముద్రము



 29. ఇచ్చిన ప్రపాంచ పటాంలో క్రాంది వాన్నన్న గుర్థతాంచాండి                   5x1=5  మారుులు
1. సిఫిక్ మహా స్ముద్రం    2.  ఆస్ట్రేలియా   3. ఉతుర అమెరికా 4.  అటాోంటిక్ మహా స్ముద్రం 5. యూరప్

VI. ప్రశ్ాంస,  సున్ననతతవాం                                10 మారుులు
 30. ఏదై నా ఒక ప్ర శ్నకు జవాబు ఇవ్వండి                                  1x10=10        మారుులు

మాన చిత్రాల తయారీలో చిహాిల ఆవ్శయకతను వివ్రింపుము.
(లేదా)

గంగా మైదానం వ్ంటి ప్రంతాలలో ప్రజలు ఎకువ్గా సిథరడుతునాిరు? ఎందుక?
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1. ఉతతర చ్చవరన గల మహా జనపదాం ఏది?

2. దక్షిణ చ్చవరన గల మహా జనపదాం ఎది?

3. ప్రసుతత భారతదేశ్ ఏ రాష్ట్రాంలో వజ్జి మహా జనపదాం ఉాండేది?

4. తూరుప చ్చవరన గల మహా జనపదాం ఏది?

5. భారతదేశాన్నకి పడమర ఏ సముద్రాం ఉననది?


