
సర్వశిక్ష అభియాన్ – ఆంధ్రప్రదేశ్
సంగ్ర హణాత్మక మదంపు – I

7 వ తరగతి సాంఘికశాస్త్రాం 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. జలచక్రం ప్రధాన దశలను వివరంచండి. 
2. ప్రజలకు టాలు (మ్యయపులు) ఎవిధంగా ఉయోగడతాయి?
3. రాష్ట్రకూటులు ఎలా శకి్తవంతులైనారు?
4. తెలుగు సాహితాయనిక్త విజయనగర రాజులు చేసిన సేవ ఎటి్టది?

బి)  క్రాంది ప్రశ్నలలో ఏవైనా రాండు ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయాండి 2x5=10 మారుులు
5.   ప్రంచంలోని సముద్రమటాిలన్నీ ఎందుకు సమ్యనంగా ఉంటాయి?
6. తూరుు ఐరోపాలో కంటే శ్చిమ ఐరోపాలో చలికాలం ఎందుకు తకుువ తీవ్రత ఉంటుంది?
7. చోళ సామ్రాజయలో “సభ” అనే కమిటీక్త సభ్యయలుగా ఎంపిక కావడానిక్త గల అరహతలు ఏమిట్ట?
8. కాకతీయ రాజులు సామంతులు వయవసాయాభివృదిి కోసం చెరువులు త్రవివంచారు. ఇపుుడు అవి ఎలా

ఉయోగడుతునాీయి?

సి)  క్రాంది అన్నన ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవవాండి              5x1=5 మారుులు
9.   కాంటూర్ రేఖలు అనగానేమి?
10.  జలసిరాలు అనగానేమి?
11. దక్షిణ ఫ్రాన్స్ లోని ముఖయమైన ంటలను తెలండి ?
12. శ్రీమదంధ్ర మహాభారతానిీ రాసిన కవులు ఎవరు?
13. విజయనగర సామ్రాజ్యయనిీ ఎవరు సాాపించారు?

డి)  సరైన జవాబును గుర్థతాంచాండి 5x½ =2 ½ మారుులు
14. భూమిపై ఎతిును వేట్ట ఆధారంగా కొలుసాిరు (         )

ఎ) భూఉరతలం  బి) సముద్రమటిం సి) సముద్ర తీరం  డి) కాంటూరు రేఖలు
15. సునీపురాయి వంట్ట రాతిపొరలు ఉనీ జిలాా (         )

ఎ) కడ   బి) ఖమమం   సి)  చితూిరు  డి)  నెల్లారు 
16. యూరప్ కు శ్చిమం వైపున ఉనీ సముద్రం ఏది? (         )

ఎ) సిఫిక్ బి) ఆరుట్టక్ సి) హిందూ డి)  అటాాంట్టక్ 
17. చోళుల రపాలనా కాలంలో గ్రామ్యల సముదయానిీ ఏమని పిలుసాిరు?    (         )

ఎ) నాడులు బి)  వలనాడులు సి)  ఇకాి  డి)  సభలు 
18. కాకతీయ వంశం ఏ సంవత్రంలో తనమైంది? (         )

ఎ)  1320 బి)  1330 సి)  1323  డి)  1343

విద్యా ప్రమాణాలు విషయావ
గాహన 

పాఠ్ాాంశాన్ననచదివి 
అరిాం చేసుకొన్న 

వాాఖ్యాన్నాంచడాం

సమాచార 
నైపుణాాలు

సమకాలీన అాంశాలపై 
ప్రతిసపాందన-
ప్రశ్నాంచడాం

పట 
నైపుణాా

లు

ప్రశ్ాంస, 
సున్ననతతవాం 

మొతతాం 

ప్రశీల సంఖయ 1-23 24 25,26 27 28,29 30 30
కేటాయించిన 
మ్యరుులు 40 10 15 10 15 10 100

పొందిన మ్యరుులు 
గ్రేడ్ 
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ఇ)  ఖ్యళీలను పూర్థాంచాండి 5x½ =2 ½ మారుులు

19. వరషపాతానిీ కొలిచే సాధనము ______________________________________________
20. న్నరు ఆవిరగా మ్యరడానిీ ____________________________________________ అంటారు.
21. పారశ్రామిక విావం మొదట్టసారగా ______________________________ ఖండంలో జరగంది. 
22. రాష్ట్రకూటుల సామ్రాజ్యయనిీ సాాపించిన మూలపురుషుడు ______________________________ .
23. రకుసి తంగడి యుదిం జరగన సంవత్రం _______________________________________ . 

II. ఇచ్చిన అాంశాన్నన చదివి అరిాం చేసుకొన్న వాాఖ్యాన్నాంచడాం      10  మారుులు
 24. ఏదైనా ఒక ప్రశ్నకు జవాబు రాయాండి                  1x10=10 మారుులు

మనదేశంలో ఇటీవలి కాలంలో వరదలు పెదద సమసయగా తయారై నాయి. దేశంలొకంతభాగం ప్ర తీ
సంవతసరం వరా్షకాలంలొ వరదబారిన ప్డుతంది. ఇలంటివాటి వలల ప్ర జలకు, ప్ంటలకు, జీవకోటికి హాని
కలుగుతంది. వరద నివారణకు ఎలంటి చరయలుచేప్టా్టలో తెలుసుకనిమనవంతు సహాయచరయలు అందించాలి.

ప్రశీ: వరదల నివారణలో వృక్షసంద అడవులు ఎలా సహకరసాియో వివరంచండి.

III. సమాచార నైపుణాాలు 15   మారుులు

25. ఫ్రర న్స్ లోని ంటలకు సంబంధంచిన టి్టకను జాగ్ర త్త గా రిశీలంచి క్ర ంద ర శ్నలకు జవాబులు రాయండి.
5x2=10   మార్కులు

క్రాంది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయాండి.

1. ఫ్రాను్లో కాలాలెనిీ? అవి ఏవి?

2. ఏ కాలంలో ద్రాక్ష బాగా ండుతుంది?

3. వసంత కాలంలో ండే ముఖయమైన ంటలేవి?

4. ఏ కాలంలో ఫ్రాను్లో ంటలు ండవు?

5. గోధుమ ండించే ముఖయమైన దేశాలేవి?
2

వ. సాం. కాలాలు పాంటలు పాంటల ప్రాముఖ్ాత

1 చలికాలం - తీవ్రమైన చలి, మంచు కారణంగా ఈ కాలంలో ంటలు ండవు. 
భూములు బీడుగా ఉంటాయి.

2 వసంత
కాలం గోధుమ, రే, బార్లా ఫ్రాన్స్ లో ప్రధాన ంట గోధుమ. ఈ ంటను ఫ్రాను్, ఇటలీ, పోలండ్, 

రష్యయ, జరమన్న మరయు స్పుయిన్స లలో ండిసాిరు.

3 వేసవి కాలం ద్రాక్ష ఇకుడ ండే ంటలలో కూడా ద్రాక్ష ముఖయమైనది. ఇది తూరుు, దక్షిణ
ఫ్రాను్లో ండును. ద్రాక్షరసంతో ద్రాక్ష సారా తయారు చేసాిరు.

4 శరతాులం ండుా ద్రాక్ష, ఇతర ండా జ్యతుల నుండి తీసిన సారా, జ్యమ్, ండా రసాలు
తయారు చేసి వివిధ దితులలో నిలవ చేసాిరు.
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26. పై పేరాను చదివి క్రాంది పట్టికను పూర్థాంపుము.

రండవ ప్రర లర్షజు (కీర శ. 1116 – 1157) కాకతీయసామా్రజ్యయనిి ప్రిపాలించెను. అతని తరువాతరుదర దేవుడు (కీర
శ. 1158 – 1195) మధ్య కాలంలో ప్రిపాలించిర్షజధానిని హనుమకండనుండి ఓరుగలుల కుమ్రర్షాడు. తరువాత
గణప్తి దేవుడు (కీర శ. 1199 – 1262) వరకు ప్రిపాలించెను. రుదర మ దేవి (కీర శ. 1262 – 1289) మధ్య
కాలంలోకాకతీయసామా్రజ్యయనిి ప్రిపాలించి 27 సంవతసర్షల పాటుచకకని ప్రిపాలన చేసారు. ఆమె
ధై రయవంతుర్షలై న స్త్రీ . చివరికాకతీయచకర వరిి ప్ర తాప్రుదా్రడు (కీర శ. 1289 – 1323) వరకు ప్రిపాలించెను

IV.సమకాలీన అాంశాల పటల ప్రతిసపాందన -  ప్రశ్నాంచడాం                                 10 మారుులు

27. ఏదై నా ఒక ర శ్నకు జవాబు వార యండి 1x10=10 మార్కులు
చేలు టి్ట వారి జీవనం “సముద్రర లతో ముడిడి ఉంద” . దీనిని నీవు ఎలా సమరిిస్తత వు?

(లేద్ర)
వై రిత్యాలను ఎదుర్కునందుకు ర జలను ఏవిధంగా సంసిద్ధ రచాల?

వ. సాం. ముఖ్ామైన కాకతీయ పాలకులు పర్థపాలనా కాలాం
1 రండవ ప్రర లర్షజు

2 కీర శ. 1158-1195
3 గణప్తి దేవుడు

4 కీర శ. 1262-1289 
5 ప్ర తాప్రుదా్రడు

1. తుంగబద్రానది ఏనదిక్త ఉనది?
2. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని నదులన్నీ ఏ దికుుకు ప్రవహిసుినాీయి?
3. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని నదులన్నీ ఏ సముద్రంలో కలుసుినాీయి?
4. పెనాీనదిక్త గల ఉనదులను వ్రాయుము.
5. ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఉతిరాన గల రాష్యాలేవి?

V. పటనైపుణాాలు                                                                    15    మారుులు
28. భారతదేశ టానిీ జ్యగ్రతిగా రశీలించి ఈ ప్రశీలకు జవాబులు వ్రాయండి  5x2=10 మ్యరుులు

తమిళనాడు

కరాటక
తెలాంగాణ

ఒడిషా



 29. ఇచ్చిన భారతదేశ్ పటాంలో క్రాంది వాన్నన్న గుర్థతాంచాండి                   5x1=5  మారుులు
1. కళంగ   2. హిందూ మహాసముద్రం   3. గోదవర నది 4. న్యయ ఢిలీా 5. తంజ్యవూరు

VI. ప్రశ్ాంస,  సున్ననతతవాం                                10 మారుులు
 30. ఏదై నా ఒక ర శ్నకు జవాబు ఇవవండి                                  1x10=10        మార్కులు

“స్రీలు కూడా రపాలనా సంబంధమైన వయవహారాలను సమరావంతంగా నిరవహించగలరు” దీనిని న్నవు ఎలా
సమరాసాివు?

(లేద)
మీ ప్రంతంలో భూగరభ జలాలను తిరగ నిండానిక్త గల మ్యరాాలను గూరి వ్రాయుము. 


