మహా సంకల్పం - జిల్లా విద్యా శాఖ, చిత్తూరు
సాంఘిక శాస్త్రము
TEST - DAY – 1, JANUARY 2016

Class : X

(Telugu Medium)
(Max. Marks – 25)

Section - IV

15. ఇవ్వబడిన భారతదేశ్ పటంలో ఈ క్రంది వాటిని గుర్ూంచండి.
1 X3=3 Marks
1.

థార్ ఎడార

2. 82 ½ ° తూరుు రేఖాశం

3. చెన్నీ

Time: 1 Hr

Section - I

I.

II.

క్రంది ప్రశ్నల్లో ప్రతి గ్రూపు నండి రండు ప్రశ్నల్ చొపుపన ఏవేని నాలుగు ప్రశ్నల్కు సమాధానాలు
రాయండి.
ప్రతి ప్రశ్నకు 2 మారుులు
2x4=8 Marks
Group – A

India

1. హిమాలయాలు ప్రస్తుతం ఉన్ీ స్థాన్ంలో లేకపోతే భారత ఉపఖండ శీతోషణస్థాతులు ఏలా ఉండేవి?
2. అబ్బాయిలతో పోలిస్తు, అమాాయిల చదువుకు తలిిదండ్రులు తకుువ ప్రాధాన్యత ఇస్థురు. ఎందువలన్?
3. స్తవారంగం ఇతర రంగాలకంటే ఎలా భిన్ీమైన్ది? వివరంచండి.
Group – B
4. తీవ్ర ఆరిక మాందయంలో జరానీ ఎదుర్కున్ీ సవాళ్లి ఏమిటి?
5. పారశ్రామీకీకరణ ఆధునిక యుద్ధిలకు ఎలా ద్ధర తీస్థంది?
6. ప్రపంచ ఆరోగయ సంసా (WHO) గురంచి రాయండి.
Section – II

I.
II.

క్రంది ప్రశ్నల్లో ఏవేని నాలుగు ప్రశ్నల్కు సమాధానాలు రాయండి.
ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మారుులు

I.
II.

క్రంది ప్రశ్నల్లో ఏదైనా ఒక ప్రశ్నకు సమాధానము రాయండి.
ఒక ప్రశ్నకు 4 మారుులు

7.
8.
9.
10.
11.
12.

భారతదేశ ప్రధాన్ భౌగోళిక విభజన్లు ఏవి?
తలసర ఆద్ధయం అన్గానేమి?
వయవస్థాకృత రంగం అన్గానేమి? ఉద్ధహరణలివవండి.
మొదటి ప్రపంచ యుద్ధినికి తక్షణ కారణం ఏమిటి?
ILO ను విసురంచుము.
స్థమ్యవాదం (సోషలిజం) అన్గానేమి?

1x4=4 Marks

Section – III

13. గంగా స్థంధు న్దీ మైద్ధన్ంలో జన్ స్థంద్రత ఎకుువ, కారణాలను తెలుపండి.
14. రండు ప్రపంచ యుద్ధిల కారణాల మీద కుిపుంగా రాయండి.

4X1=4 Marks

1

ఈ క్రంది ప్రశ్నల్కు సర్యైన సమాధానమున ఎననకొని ద్యనిని సూచించు అక్షరమున (ABCD)
బ్రాకెటాలో పెద్ద అక్షరములో (CAPITAL LETTERS) రాయండి.
½ x6=3 Marks

ఈ క్రంది ప్రశ్నల్కు సర్యైన సమాధానమున ఎననకొని ద్యనిని సూచించు అక్షరమున (ABCD)
బ్రాకెటాలో పెద్ద అక్షరములో (CAPITAL LETTERS) రాయండి.
½ x6=3 Marks

1. భారత దీవపకలుం ఏ భూభాగం లోనిది.

1. భారత దీవపకలుం ఏ భూభాగం లోనిది.

A. అంగారా
2.

(

B. లారేషియా

C. యూరేషియా

థార్ ఎడారలో ఉన్ీ ఒకే ఒకు న్ది ఏది?
A. లూని న్ది

C. తపతి న్ది

3. ప్రపంచ మాన్వాభివృదిి సూచిక ప్రకారం భారత దేశ స్థాన్ం
A. 136

B. 146

C. 92

)

D. గోద్ధవర
(

)

D. 157

4. “పాఠశాల విద్ధయ విపివం” ఏ రాష్ట్రంలో చూడవచుు.

A. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ B. తెలంగాణ

D. గోండావనా
(

B. గంగాన్ది

)

(

C. హిమాచల్ ప్రదేశ్

5. దేశంలో ఉతుతిు అయిన్ మొతుం వస్తువులు, స్తవల విలువను ఏమ్ంటారు?

2.

)

)

B. లారేషియా

C. యూరేషియా

థార్ ఎడారలో ఉన్ీ ఒకే ఒకు న్ది ఏది?
A. లూని న్ది

B. గంగాన్ది

B. 146

C. తపతి న్ది

C. 92

D. గోండావనా
)

D. గోద్ధవర
(

)

D. 157

4. “పాఠశాల విద్ధయ విపివం” ఏ రాష్ట్రంలో చూడవచుు.

A. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ B. తెలంగాణ

)

(

3. ప్రపంచ మాన్వాభివృదిి సూచిక ప్రకారం భారత దేశ స్థాన్ం
A. 136

D. పంజాబ్
(

A. అంగారా

(

(

C. హిమాచల్ ప్రదేశ్

5. దేశంలో ఉతుతిు అయిన్ మొతుం వస్తువులు, స్తవల విలువను ఏమ్ంటారు?

)

D. పంజాబ్
(

)

A. నికర దేశీయోతుతిు (NDP)

B. సూాల దేశీయోతుతిు (GDP)

A. నికర దేశీయోతుతిు (NDP)

B. సూాల దేశీయోతుతిు (GDP)

C. సూాల జాతీయోతుతిు (GNP)

D. నికర జాతీయోతుతిు (NNP)

C. సూాల జాతీయోతుతిు (GNP)

D. నికర జాతీయోతుతిు (NNP)

6. 20వ శతాబ్బానిీ తీవ్ర సంచలనాల యుగంగా పేర్కున్ీదెవరు?
A. మ్హాతాా గాంధీ B. “ఎరక్ హాబ్్ బ్బమ్”
II. క్రంది ఖాళీల్న సర్యైన పద్యల్చే పూర్ంచండి.

C. సన్-యెట్-సెన్

(

)

D. స్థాలిన్

½ x6=3 Marks

6. 20వ శతాబ్బానిీ తీవ్ర సంచలనాల యుగంగా పేర్కున్ీదెవరు?
A. మ్హాతాా గాంధీ B. “ఎరక్ హాబ్్ బ్బమ్”
II. క్రంది ఖాళీల్న సర్యైన పద్యల్చే పూర్ంచండి.

C. సన్-యెట్-సెన్

(

)

D. స్థాలిన్

½ x6=3 Marks

7. అంతిమ్ వస్తువులకు ఉద్ధ______________________________________________.

7. అంతిమ్ వస్తువులకు ఉద్ధ______________________________________________.

8. UNESCO అన్గా ___________________________________________________.

8. UNESCO అన్గా ___________________________________________________.

9. రండవ ప్రప్రంచ యుదిం తరావత ఏరుడిన్ అంతరాాతీయ సంసా ______________________.

9. రండవ ప్రప్రంచ యుదిం తరావత ఏరుడిన్ అంతరాాతీయ సంసా ______________________.

10. ఆరిక మాందయం నివారణకు న్యయఢీల్ విధాన్ం ప్రవేశ పెటిాన్ అమెరకా అధ్యక్షుడు ________.

10. ఆరిక మాందయం నివారణకు న్యయఢీల్ విధాన్ం ప్రవేశ పెటిాన్ అమెరకా అధ్యక్షుడు ________.

11. మొదటి ప్రపంచ యుదికాలంలో రష్యయ పాలకుడు ______________________________.

11. మొదటి ప్రపంచ యుదికాలంలో రష్యయ పాలకుడు ______________________________.

12. హిమాచల్ పరవతాలకు, శివాలిక్ శ్రేణులకు మ్ధ్య ఉండే సమ్తల లోయలను ___________
అంటారు.

12. హిమాచల్ పరవతాలకు, శివాలిక్ శ్రేణులకు మ్ధ్య ఉండే సమ్తల లోయలను ___________
అంటారు.

2

