SUMMATIVE ASSESSMENT – 1 (2015 – 2016)
(English Medium)
(Max. Marks - 100)

Class : IX]

[Time: 2 ½ Hrs

Name of the Student : .......................................................

Roll No: .....

Competencies

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Total

Questions

1-23

24

25,26

27

28,29

30

30

Marks
Grade

I. విషయావగాహన
40 మార్కులు
ఎ) ఏవైనా రెండు ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయెండి
2x10=20 మార్కులు
1. అంతరంచిపోతున్న అడవులను ఎలా సంరక్షంచుకోవచుు?
2. సముద్రాల లవణీయతలో వయత్యయసాలు ఎందుకు ఉంటాయి?
3. బైబిలును ముద్రంచడం ద్వారా దేవుడు, చరుపై భావన్లు ఎలా ప్రభావితం అయ్యయయి?
4. మధ్య తరగతి అంటే మీరు ఏమి అరథం చేసుకున్ననరు? అది యూరపులో ఎలా ఏరడంది?

బి) క్రెంది ప్రశ్నలలో ఏవైనా రెండు ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయెండి
5. గ్రిడ్ అన్గానేమి? అది మన్కు ఎలా సహాయపడుతుంది?
6. శీతోషణస్థథతి, వాత్యవరణము మధ్య గల తేడా ఏమిటి?
7. మాన్వత్య వాద ఆలోచన్లోోని అంశాలు ఏమిటి?
8. జాతీయత్య వాదం అన్గానేమి?

2x5=10 మార్కులు

సి) క్రెంది అన్నన ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవవెండి
9. జీవావరణం అన్గానేమి?
10. జలచక్రంలోని దశలు ఏవి?
11. “సముద్రము” అనే పద్వనిన నిరాచించుము.
12. గణతంత్రం అన్గానేమి?
13. “పున్రుజీీవన్ం” అన్గానేమి?

5x1=5 మార్కులు

డి) సరైన జవాబును గుర్తెంచెండి
5x½ =2 ½ మార్కులు
14. భూమిని ఆవరంచి ఉన్న సన్నని వాయు పొరను ___________ అంటారు.
(
)
A. జలావరణం B. జీవావరణం C. శిలావరణం D. వాత్యవరణం
15. వాస్కోడగామా సముద్రంలో ఆఫ్రికాను చుటిి _________ లో భారతదేశంలోని కాలికట్ ను చేరుకున్ననడు. (
)
A. 1498
B. 1984
C. 1894
D. 1489
16. 1455లో అచుు యంత్రానిన కనిపెటిిన్ది ___________________________ .
(
)
A. ఎరాసమస్
B. గూటెన్ బర్గ్ C. లియొన్నర్డో డావినిి
D. మైకెలాంజెలో
17. ఆఫ్రికా ఖండానిన _______________________________________ అని కూడా పిలుసాారు.
(
)
A. చీకటి ఖండం B. తెలో ఖండం C. పసుపు ఖండం D. నీలి ఖండం
18. “V” ఆకారపు లోయలు ________________________________________ వలో ఏరడుత్యయి.
(
)
A. హిమాని న్ద్వలు
B. పవన్నలు
C. న్దులు
D. సముద్రాలు

ఇ) ఖాళీలను పూర్ెంచెండి
5x½ =2 ½ మార్కులు
19. భారత ప్రామాణిక రేఖంశం ________________________________________________________.
20. FICCI ని విసారంచుము ____________________________________________________________ .
21. న్దీ జలాలలో గల లవణీయత శాతం ___________________________________________________.
22. ప్రఖయత మోన్నలిసా చిత్రానిన _________________________________________________ చిత్రంచెను.
23. ప్రపంచంలో అతి పెదద డెలాి __________________________________________________________ .
II. ఇచ్చిన అెంశాన్నన చదివి అరథెం చేసుకొన్న వాాఖాాన్నెంచడెం
24.

eTT+

10 మార్కులు

1x10=10 మార్కులు
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III. సమాచార నైపుణ్యాలు
25. క్
ర ింది టాన్ని రిశీలించి 
ర శ్ిలకు సమాధానాలు వ్ర
ర యిండి.
1.

15 మార్కులు
5x2=10 మార్కులు

అతయధిక పుసాకాల ముద్రణ యూరప్ లో ఏ శత్యబదంలో
జరగంది?

2. 15వ శత్యబదంలో పుసాకాల ముద్రణ తకుోవగా ఉండడానికి
కారణమేమిటి?
3. పుసాకాల ముద్రణలో 15వ శత్యబదం నుండ 18 వ శత్యబదం
వరకు వృదిధ కనిపిసుాన్నద్వ? లేద్వ?
4. 17వ శత్యబదంలో పుసాకాల ముద్రణ సంఖయ ఏ సంఖయకు
చేరువలో ఉంది?
5. 15వ శత్యబదం నుండ 18 సత్యబ్దదల మధ్య యూరప్ లో
ప్రచురతమైన్ పుసాకాల సంఖయ పెరగడానికి గల కారణం
ఏమిటి?
26. ఇవి ఏ శ్రేణి భూసవరూపాలో పట్టికలో న్నెంపెండి.

5x1=5 మార్కులు

IV.సమకాలీన అెంశాల పట్ల ప్రతిసపెందన - ప్రశ్నెంచడెం

10 మార్కులు

ై నా ఒక 
27. ఏద
ర శ్ికు జవ్రబు వ్ర
ర యిండి
ే ఎలింటి సమసయలు వస్థ
భారతదేశ్ింలో 
ే యి?
్ రిం తమ స్థ
ా న్నక సమయిం పాటిస్త
ర తి రాష్ట

1x10=10 మార్కులు

(లేదా)
ే ల
సమకాలీన సమాజింలో నెలకొన్న ఉని మూఢనమమకాలను తొలగించడింలో గెలీలయో, కోరిికస్ వింటి శాస
ర వేత
కృషి ఏవిధింగా ఉయోగడిింది.
V. పట్నైపుణ్యాలు
15 మార్కులు
28.ఇవాబడన్ ప్రపంచ ప్రామాణిక కాల మండలాలు పటానిన జాగ్రతాగా పరశీలించి క్రంది ప్రశనలకు జవాబులు వ్రాయండ
5x2=10 మారుోలు

1.

ఆస్ట్రేలియ్యలో ఎనిన ప్రామాణిక కాల మండలాలు కలవు?

2. భారత ప్రామాణిక కాలానికి గ్రీనిచ్ కాలానికి తేడా ఎంత?
3. ఇటలీ ప్రామాణిక కాలం ఏది?
4. ప్రపంచం మొతాం మీద ఎనిన కాల మండలాలు కలవు?
5. జపాన్ ప్రామాణిక కాల మండలం ఏది?

29. ఇచ్చిన ….. పట్ెంలో క్రెంది వాన్నన్న గుర్తెంచెండి
1. ఇటలీ
2. ఇంగాోండ్
3. పోరుుగల్
4. స్థస్థలి దీవి
5. మధ్యదరా సముద్రము

VI. ప్రశ్ెంస, సున్ననతతవెం
ై నా ఒక 
30. ఏద
ర శ్ికు జవ్రబు ఇవవిండి
మాన్వాళికి సముద్రాల ఉపయోగాలు ఏవి?

5x1=5 మార్కులు

1x10=10

పున్రుజీీవన్ కాలం న్నటి భవన్ నిరామణంలో ముఖయమైన్ అంశాలేవి?

మార్కులు

10 మార్కులు
(లేద్వ)

