
పదవతరగతిసంగర హణాతమకమూల్యంకనం

సంఘికశాసర ం పేపరు – I & II 
మాదిరిపర శాాపతర ం (తెలుగుమాధ్యమం)

సమయం: 3:55 Hrs గరిష్ట మారుులు : 100

నిబంధనలు:
i) సమాధానాలురాయడానికి 3.00 గంటలు. అదనంగా ప్రశ్నాపత్రం చదవడానికి 15 నిముషాలుసమయం కేటాయంచబడంది.
ii) ప్రశ్నాపత్రంలోనాలుగుసెక్షన్లు ఉనాాయ.
iii) సెక్షన్ IV లోఅంతర్గత ఎంపిక ఉంటంది.

సెక్షన్ – I

Note: i) ఈసెక్షన్ నందు ఏదైనాప్రశ్ాకు ఒకటి కంటే ఎకుువ సార్లు సమాధానంవ్రాసే్తమునుపటి సమాధానంమాత్రమే
పరిగణంప అడుతంది.

ii) అనిా ప్రశ్ాలకూ సమాధానంవ్రాయండ.
iii) ప్రతి ప్రశ్ాకూ 1 మార్లు. 12×1= 12

1. భారతదేశంలో అతయధిక వరషపాతం ఈఋతుపవన కాలంలో సంభవిస్తంది.
2. భారతదేశంలో వయవసాయ రంగానికి సంబంధించి క్రంది వాకయములలో సరైనవాటిని జవాబు పత్రములోవ్రాయుము.

1. వయవసాయ ఉతపత్తతపై ప్రకృత్త అతయధికంగా ప్రభావితం చేస్తంది.
2. వయవసాయ రంగం అత్త తక్కువ మందికి ఉపాధిని కల్పపస్తంది.
3. వయవసాయ రంగంలో ప్రచ్చన్్ నిరుద్యయగం ఉంది.

3. క్రంది వానిలో సరైన జతను గుర్తంచుము.
తూరుప దిక్కు - గాంధీనగర్, 
ఉతతర దిక్కు – కన్యయక్కమార్
దక్షిణ దిక్కు – లెహ్
పశ్చచమ దిక్కు – ముంబాయి

4. భారతదేశంలో విమాన్యశ్రయ నగరానికి ఒక ఉదాహరణ ఇముు.
5. దిగువ ఇవవబడిన భారతదేశ అవుట్ లైన్ పటములో గుర్తంచ్బడిన
నది పేరును జవాబు పత్రములోవ్రాయుము.

6. క్రంది ఇవవబడిన పటిికను పర్శీల్పంచి దిగువ ఇవవబడిన ప్రశ్క్క
సమాధానం వ్రాయండి.

ప్రశ్: పాకిసాతన్ కంటేమానవాభివృదిి సూచికలో భారతదేశం మెరుగైన సాానంలో ఉండటానికి కారణమేమి?
7. మొదటి జతలో అంశాల మధ్య సంబంధాని్ అనుసర్ంచి రండవ జతనుపూర్ంచుము.

1914-1918 : మొదటి ప్రపంచ్యుదిం : :                                 : రండవ ప్రపంచ్యుదిం.



8. ప్రశా్రికం ఉన్ ప్రదేశమునందుపూర్ంచ్వలసిన సమాధానమునుమీ జవాబు పత్రంలో వ్రాయుము. ?

9.  యాల్టి సమావేశంలోపాల్గొన్ అమెర్కా అధ్యక్షుడెవరు?
10. క్రంద ఇవవబడిన పటిికలో బాక్కు’బి’ లోవాయఖ్యయనంతో సంబంధ్ం ఉన్ బాక్కు ’ఎ’ లోని న్యయక్కని పేరును జవాబు పత్రంలో

వ్రాయండి.

11. “గత రాజకీయ, సామాజిక నిరాుణాని్ త్తరసుర్ంచిముందుక్క కదులుతూ తనక్క తాను కొతత వసాాలను
రూపందించుక్కంటున్ దేశానికి” రాజ్యంగ సభ ప్రాత్తనిథ్యం వహిస్తన్ది అన్వారవరు?

12. క్రంది చిహ్ం ఏ అంతరాాతీయ సంసాక్క చందినది?

సెక్షన్ – II
Note: i) అని్ ప్రశ్లకూ సమాధాన్యలు వ్రాయంది.

ii) ప్రత్త ప్రశ్కూ 2 మారుులు 8×2=16
13. క్రంది సమాచారాని్ బార్ గ్రాఫ్ నందుచూపుము.

14. ద్వవపకలప పీఠభూమియొకు రండు నిర్ుతీయ లక్షణాలనువ్రాయుము?
15. క్రంది పటాని్ పర్శీల్పంచి గంగానదికి గల ఏవైన్య రండు ఉపనదులను వ్రాయుము.

16. హిమాచ్ల ప్రదేశ్ లో పాఠశాల విపలవం గుర్ంచి మనం చ్దువుక్కన్య్ము. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో పాఠశాలల అభివృదిికి ప్రభుతతవం
చేపదుతున్ చ్రయలను వ్రాయుము.

హీత్రూఅంతరాాతీయ విమానాశ్రయం లండన్
సువర్ణభూమిఅంతరాాతీయ విమానాశ్రయం బ్యంకాక్
రాజీవ్ గాంధీ అంతరాాతీయ విమానాశ్రయం ?

బ్కుు ఎ బ్కుు బి
ముస్సులినీ

“ఒక జాతిని కాపాడటంలో అనిాంటికనాా
స్థిర్మైన అంశ్ం మహిళయే”మహాత్మా గాంధీ

హిటుర్

దేశం తలసర్ ఆదాయం
శ్రీలంక 5170

నేపాల్ 1137

పాకిసాిన్ 2566

భార్తదేశ్ం 3285



17. స్భాష్ చ్ంద్ర బోస్ గుర్ంచి వ్రాయుము.
18. తమ దేశం పటల ప్రజలక్క ఉన్ ప్రేమ ఇతర దేశాలతోయుదాినికి దార్తీస్తందా? నీ అభిప్రాయాని్ వ్రాయుము.
19.“బ్రిటన్ రాజు, అమెర్కా అధ్యక్ష పదవుల మధ్య వయతాయసాని్ పేర్కునుము.
20. కరోన్య వాయధి ప్రభల్పనపుపదు వలస కార్ుక్కలు ఎదుర్కున్ సమసయలను వివర్ంచుము.

సెక్షన్ – III
Note: i) అని్ ప్రశ్లకూ సమాధానములు ఇవవండి.

ii) ప్రత్త ప్రశ్కూ న్యలుగుమారుులు. 8×4=32
21. భారత వయవసాయాని్ హిమాలయాలు ఏవిధ్ంగా ప్రభావితం చేస్తన్య్యి?
22. క్రంది గ్రాపుని పర్శీల్పంచి నీ పర్శీలనను వ్రాయుము.

23. ప్రపంచీకరణ దేశాభివృదిికి తోడపడిందా లేక దేశాభివృదిిని క్కంటుపర్చిందా? నీ అభిప్రాయాని్ వ్రాయుము.
24. ప్రభుతతవ పాఠశాలల మధాయహ్భోజన పథ్కంలో ఇటీవల తెచిచన మారుపలు ఏవి?.



25. తీవ్ర ఆర్ిక మాంధ్య ప్రభావాలను వివర్ంచుము? 
26. మీరా పైబీ ఉదయమంలో మహిళలు నిరవహించిన గొపప పాత్రను వివర్ంపుము.
27. క్రంది పటాని్ పర్శీల్పంచి దిగువ ప్రశ్లక్క సమాధానం వ్రాయుము.

ఎ) పై పటం గుర్తంపబడిన భాగం ఏదేశ నియంత్రణలో ఉంది?
బి) భారతదేశం ఆ కాలంలో ఎవర్ పాలన లో ఉంది?

28. ప్రపంచ్యుదాిలు ఏ విధ్ంగా విన్యశన హేతువులు?  వివర్ంచుము.



సెక్షన్ – IV
Note: i) అని్ ప్రశ్లకూ సమాధానములువ్రాయండి. 5×8=40

ii) ప్రత్త ప్రశ్కూ 8 మారుులు.
29. వయవస్థాకృత అవయవస్థాకృత రంగాల మధ్య వయతాయసమేమి. 

(లేదా)
ద్వవపకలప పీఠభూమికి, గంగా సింధు మైదాన్యనికీ గల వయతాయసమేమి?

30. “భారతదేశంలో చిన్ రైతులు అనేక సమసయలను ఎదుర్కుంటున్య్రు.” వాయఖ్యయనించుము..
(లేదా)
“ప్రస్తతం మనంభూగరభ నిలవలౌ తగొుతున్ పర్ణామాలను ఎదుర్కుంటున్య్ం. భవిష్యతుత తరాలక్కభూగరభ జల్టలు
అందుబాటులో ఉంటాయో లేద్యకూడా మనం పటిించుకోవడం లేదు.” వాయఖ్యయనించుము.

31. అధ్యక్ష తరహా ప్రభుతతవ విధాన్యనికి, పారలమెంటరీ తరహా ప్రభుతతవ విధాన్యనికి భేధాలను వ్రాయుము.
(లేదా)

వరుయిల్సు సంధి సూత్రాలలోనే రండవ ప్రపంచ్యుదాినికి బీజ్లు పడాాయి.” వివర్ంచుము
32. దిగువ గ్రాఫును పర్శీల్పంచి క్రంది ప్రశ్లక్క సమాధానములువ్రాయుము.

ఎ. రాజ్యంగాని్ సవర్ంచే అధికారం ఎవర్కి ఉంటుంది?
బి. పై పటిిక ప్రకారం మొతతం ఎని్ రాజ్యంగ సవరణలు జర్గాయి?
సి. రాజ్యంగ ప్రవేశ్చకలో తరువాత చేరచ బడా రందు పదాలేవి?
డి. రాజ్యంగ దినోతువాని్ నవంబరు 26 న మనం ఎందుక్క జరుపుక్కంటాము?

(లేదా)
క్రంది కాల పటిిక ను పర్శీల్పంచి దిగువ ప్రశ్లక్క సమాధానములువ్రాయుము.

ఎ. మొదటి ప్రపంచ్యుదాినికి తక్షణ కారణమేమి?
బి. మొదటి ప్రపంచ్యుదిం తరావత ఏరపడిన శాంత్త సంసా ఏది?
సి. రండవ ప్రపంచ్యుది కాలమేమి?
డి. బోల్పివిక్ విపలవం జర్గిన దేశమేది?



33. ఎ మర్యూబిగ్రూపులో ఇవవబడిన అంశాలను తపపనిసర్గా గుర్తంచాల్ప.
ఎ) మీక్క ఇవవబడిన భారతదేశ అవుట్ లైన్ పటమునందు క్రంది పేర్కున్ వాటిని గుర్తంచ్ండి.

1. హిమాలయాలు 2. కన్యయక్కమార్ 3. తూరుప కనుమలు 4. మలబారు తీరం
లేదా

5. ఎవరస్ి శ్చఖరం 6. చన్న్ 7. కృష్ణా నది 8. చోటాన్యగపూర్ పీఠభూమి

బి) మీక్క ఇవవబడిన ప్రపంచ్ అవుట్ లైన్ పటంలో క్రంది ప్రదేశాలను గుర్తంచుము.
1. ఇంగాలండ్ 2. ఇటలీ 3. ద హేగ్ 4. అటాలంటిక్ మహా సముద్రం

లేదా
1. జరునీ 2. ఆసిియా 3. నలల సముద్రం 4. జపాన్
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