SLIP TEST-I (SOCIAL STUDIES)
Name of the student :Class :-

Marks :25
School:-

I. ఈ క్రింధి ప్రశ్నలకు సరియైన సమాధానాలను బ్రాకెట్లలో గురితించిండి.

10 X 1 =10 Marks

1. భారతదేశ భౌగోళిక విస్తీరణం ఎంత?
A) 3.28 మి.చ .కి.మి.
B)3.02 మి.చ .కి.మి.
C)3.20 మి.చ .కి.మి.
2. ఊటీ ఈ పరవతా లలో కలదు
A)మహాదేయ కండలు B)నీలగిరి కండలు
C)ఆరావళి కండలు
3. శివాలిక్ కండలను మిష్మి కండలని ఎకకడ పిలుస్తీరు
A)జమ్మి కాశ్మిర్
B)రాజస్తీన్
C)అస్తసం
4. థార్ ఎడారి ఈ రాష్ట్రం లో కలధు
A)మధ్య ప్రదేశ్
B)రాజస్తీన్
C)అస్తసం
5. తమిళన్నడు లోని కూడంకులం లో ఏ ప్రాజెకుు నిరాిణం చేపట్టురు
A) థరిల్ విధుయత్
B)జల విధుయత్
C)సౌర విధుయత్
6. 2013 లో భారతదేశపు మనవాభివృద్ధి సూచీ
A) 92
B) 136
C) 146
7 లింగ వివక్ష అనగా
A) స్రీ మరియు పురుషులు B) స్రీలు
C) పురుషులు
8. ఈ రంగం ప్రతయక్షయంగా వస్తీవులను ఉతపత్తీ చేయదు.
A) ప్రాధ్మిక రంగం
B) ధ్యయతీయ రంగం
C) సేవారంగం
9. అవయవస్తీకృత రంగం లో పనిచెయు చునా కారిికుల శాతం
A) 94
B) 98
C) 96
10. ఈ క్రంధ్య వాటిలో అవయవస్తీకృత రంగానికి చెంద్ధన కారయ కలాపం
A) రైల్వవలు
B) ప్రభుతవ పాఠశాలలు
C) చినా కమతలలో వయవస్తయం

(
)
D)3.82 మి.చ .కి.మి.
(
)
D)అన్నామలై కండలు
(
)
D)అరుణాచల్ ప్రదేశ్
(
)
D)తమిళన్నడు
(
)
D)అణు విధుయత్
(
)
D) 149
(
)
D) స్రీ ల పట్ల వివక్ష
(
)
D) పైవేవీ కావు
(
)
D) 92
(
)
D) బ్యంకులు

II. ఈ క్రింది ఖాళీలను పూరిింపుము

10 X 1 =10 Marks
11. ధ్వవపకలప పీఠభూమి లో ఎత్తన
ీ శిఖరం ________________________________________________________
12. భారతదేశం ,శ్రీలంకను వేరు చేయు జలసంధ్య _________________________________________________

13. భారత దేశ ప్రామాణిక కాల రేఖంశమ్మ _____________________________________________________
14. క్రయాశ్మల మహిళమండళ్ళు గల రాష్ట్రమ్మ ____________________________________________________
15. UNDP ని విసీరింపుమ్మ _________________________________________________________________
16. ప్రశచనా నిరుధ్యయగమ్మ ఎకుకవగా గల రాష్ట్రమ్మ _________________________________________________
17. సగటు ఆదాయానిా _____________________________________________ ఆదాయం అని కూడా అంట్టరు.
18. SHG అనగా __________________________________________________________________________
19. మూడు సమ్మద్రాలు కలయిక గల రాష్ట్రమ్మ ___________________________________________________
20. అరేబియా సమ్మద్రమ్మలోని మన ధ్వవులు _____________________________________________________
III.ఈ క్రిందివానిని జతపరచుము
5 X 1 = 5 Marks
21 ఆరోయకండ
A) త్రయంబకం (
)
22. అరుణాచల్ ప్రదేశ్
B) చింతాపలిల
(
)
23. సందునధ్య
C) తపత్త
(
)
24. పడమరగా ప్రవహించునద్ధ
D) ఇట్టనగర్
(
)
25. గోదావరినద్ధ
E) టిబెట్
(
)

