
సర్వశిక్ష అభియాన్ – ఆంధ్రప్రదేశ్
సంగ్ర హణాత్మక మదంపు – I

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

మారుులు : 100 మారుులు

I. విషయావగాహన 40 మార్కులు

ఎ)  ఏవైనా రాండు ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయాండి 2x10=20 మారుులు
1. పొగ ధూళితో వాతావరణం మరంత కలుషితమైతే ఏమవుతంది?
2. శీతాకాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మంచు కురవకపోవడానికి కారణం ఏమిటి?
3. జమందారులు చినన కోటల్లంటి ఇళ్ళలో ఉంటూ, సైన్యానిన ఎందుకు కలిగి ఉండేవాళ్ళళ?
4. దేశ విభజనకు దార తీసిన వివిధ ఘటనలు ఏవి?

బి)  క్రాంది ప్రశ్నలలో ఏవైనా రాండు ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయాండి 2x5=10 మారుులు
5.    మన రాష్ట్రంలో ఏ ఏ భాషల దాఴరా విదాా బోధన జరుగుతోంది?
6. 1950 జనవర 26న నైజం పాలన అంతం అయ్ాందని ఎందుకు చెపవచుు?
7. ఖనిజల ఉయోగాలు ఏవి?
8. ప్రభుతఴం విధంచిన భూమి శిస్తును గిరజనులు కటటలేక పోవడానికి కారణాలు ఏమిటి?

సి)  క్రాంది అన్నన ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవవాండి              5x1=5 మారుులు
9.    అడవిని నిరఴచించండి.
10.   కయాక్ అనగానేమి?
11.    భారతదేశంలోని ఋతవులు ఎనిన? అవి ఏవి?
12. సీడెడ్ జిల్లల పేరుల రాయండి.
13. జతి వివక్షత అనగానేమి?

డి)  సరైన జవాబును గుర్థతాంచాండి 10x½ =5 మారుులు
14. 1154 లో తమ రాజు కోసం మ్యాపులను తయారు చేసిన ప్రముఖ అరేబియా దేశస్తుడు (         )

ఎ) హెకేటియస్ బి) డామింగ్ హన్ య్ త సి) టాలమ డి) అల్ ఇద్రిసి
15. భూగోళ్ం పై శకిుకి ______________ మూల వనరు (         )

ఎ) సముద్రాలు బి) చంద్రుడు సి) సూరుాడు డి) భూమి
16. సముద్ర మటటం నుంచి ఢిల్లల ________ మటరల ఎతులో ఉంది.     (         )

ఎ) 200 బి) 300   సి) 400    డి) 500
17. సంవతసర కాలంలో సూరుాని చుటూట భూమి తిరగటం (         )

ఎ) భ్రమణం బి) రభ్రమణం సి) అక్షము    డి) ధృవాలు
18. భూమి, ఆకాశం కలిసినట్టట అనిపంచే ప్రదేశానిన _______ అంటారు. (         )

ఎ) చంద్రుడు బి) క్షితిజం/ దిగమండలం సి) వాతావరణం   డి) సూరుాడు  
19. పారలమంట్ట అటవీ హకుుల చటాటనిన చేసిన సంవతసరం (         )

a) 2004   b) 2005 c) 2006 d) 2007
 20. వాష్ బేసిన్ వంటి సిరామిక్ వస్తువులు తయారు చేయడానికి _____ ముడి సరుకుగా ఉయోగడుతంది. (         )
ఎ) ఆస్బెస్టటస్  బి) బెరైటిస్ సి) క్రోమ్ డి) ఫెల్్ స్టపర్

విద్యా ప్రమాణాలు విషయావ
గాహన 

పాఠ్ాాంశాన్ననచదివి 
అరిాం చేసుకొన్న 

వాాఖ్యాన్నాంచడాం

సమాచార 
నైపుణాాలు

సమకాలీన అాంశాలపై 
ప్రతిసాందన-
ప్రశ్నాంచడాం

పట 
నైపుణాా

లు

ప్రశ్ాంస, 
సున్ననతతవాం 

మొతతాం 

ప్రశనల సంఖా 1-23 24 25,26 27 28,29 30 30
కేటాయ్ంచిన 
మ్యరుులు 40 10 15 10 15 10 100

పొందిన మ్యరుులు 
గ్రేడ్ 
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21. శాశఴత శిస్తు నిరణయ ఒపందంను లో ప్రవేశపెటిటనది (         )
ఎ) 1793 బి) 1794 సి) 1795 డి) 1796

22. వందేమ్యతర గీతానిన రచించినది (         )
ఎ) ఠాగూర్ బి) బంకించంద్ర చటర్జీ సి) పంగళి వంకయా డి) గాంధీజీ

23. రాక్షస చటటము  (         )
ఎ) 1909 చటటము బి) 1935 చటటము సి) రౌలత్ చటటం   డి) ఏదీకాదు

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

“\T <+> T *  +{TT  @   +<  < \+< +<TTT, 
{ +< + + +* +<T <+ T  +<T  < T > T 
<+ \+< \T < +T T+  \T T+~ 
 T\T @  +~   +< +<  @<+> TT TT?

III. సమాచార నైపుణాాలు 15   మారుులు

25. అడవుల గురంచి మీకు తెలిసిన దాన్ని బటి్ట మీరు న్నవసిస్తు ని ర దేశాన్నకి దగ్గ రలో ఉని అడవిన్న ఈ దగువ
అంశాలలో టి్టకను పూరంచండి. 5x2=10   మారుులు

పునరుదధర్థాంపబడే వనరు అాంతర్థాంచ్చపోయే వనరు

+<   T\T T<+, ++T> ++ 
<TT, >T, TT< T, T{, NT\T, T,  +, \T, T, TT TTT, >, >*, \TT, \T, , 
+ 5 మారుులు

IV. సమకాలీన అాంశాల పటల ప్రతిసాందన -  ప్రశ్నాంచడాం                                 10 మారుులు
27. ఏదై నా ఒక ర శ్ికు జవాబు వార యండి 1x10=10 మారుులు
అమెరకాలో యుదధ ంవలల భారత్దేశ్ంలో త్తు ధరలు ఎందుకు పృరగాయి?

(లేదా)
మన రాషి్టరంలో అటవీ విస్తు రణ అభివృదధ కై మీరు సూచించే సలహాలు ఏమిట్ట?
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1. ఏ టటణంలో ముందుగా సూర్యాదయం అవుతంది?
2. ఏ టటణంలో అనినటికంటే చివర సూరాాసుమయం

అవుతంది?
3. ఈ ఆరు టటణాలలో గటి కాలం ఎంత?
4. ఉతురాన ఉనన టటణాలలో గటికాలం, దక్షిణాది

టటణాల కనన, ఎకుువా? తకుువా?
5. శీతాకాలంలొ భారతదేశంలొ దక్షిణాది కంటే ఉతురాన

ఎందుకు చలలగా ఉంట్టంది?



 29. ఇచ్చిన ప్రపాంచ పటాంలో క్రాంది వాన్నన్న గుర్థతాంచాండి                   5x1=5  మారుులు
1. ఇంగాలండ్    2. ఆరుటిక్    3. భారతదేశము 4. ఆఫ్రికా 5.  హందూ మహా సముద్రము

VI. ప్రశ్ాంస,  సున్ననతతవాం                                10 మారుులు

30. ఏదై నా ఒక ర శ్ికు జవాబు ఇవవండి                                  1x10=10        మారుులు
సూరుాడి చుటూట భూమి తిరగుతోంది. కానీ అక్షం వంగి లేదని ఊహంచుకోండి. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కాల్లోల మ్యరుపలను
అది ఏ రకంగా ప్రభావితం చేస్తుంది?
లేదా
తీవ్రవాదానిన అణచివేయడానికి పోల్లస్తలకు అధకారాలు ఇవఴటం సరైనదేన్య?

1. చిత్తురు జిల్లలో ఏ రకమైన
మృతిుకలు కలవు?

2. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఎకుువ ఏ మృతిుకలు
కలవు?

3. నలల రేగడి మృతిుకలు ఏ ఏ జిల్లలలో
కలవు? 

4. తీర ప్రంత మృతిుకలు గల జిల్లలేవి?

5. కండ ప్రంత మృతిుకలు గల
జిల్లలేవి?

V. పటనైపుణాాలు                                                                    15    మారుులు
28.    5x2=10 మ్యరుులు
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