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డా. ఎాం. హరి జవహార్ ల్లల్ గారు 
ఐ. ఎ.యస్,  

క్లెక్టర్, విజయనగరాం 

సందేశం 

చదువుల సరసవతి, పురాతన సంసకృతీ సంప్రదాయాలకు నిలయమైన విద్యల నగరం, 
విజయనగరం జలా్ల అనిి రంగాలలో ప్రథమ సానంలో నిలుపుతున్నిము. ఇదే విధముగా న్నకు అతయంత 
ప్రాదానయత గల అంశాలు విద్య, వైద్యం, వ్యవ్సయం అని మీ అంద్రికీ తెలుసు. పరాయవ్రణం, వ్యవ్సయం, 
ఆరోగయం, నీటిపారుద్ల, ఉపాధి రంగాలలో మన జిలా్లను ప్రథమ సానంకు తీసుకొని వెళుతున్నిను.  

ఇదే విధముగా మనిషి మానసిక వికాసనికి ఆరిిక అభివ్ృద్ధికి ప్రాథమికమైన విద్యలో కూడా మన 
జిలా్ల ప్రథమ సానంలో ఉంచాల్సిన బాధయత అతయంత గౌరవ్ ప్రద్మైన వ్ృతిిలో ఉని గురువులైన మీ 
అంద్రిపైన ఉంద్ధ.  

జగనని గోరుముద్దను సమరివ్ంతముగా నిరవహంచి, అల్లగే పాఠశాల ఆవ్రణలో పచచద్న్ననిి 
పంచి, పరిశుభ్రతను పాటింపజేసి్త పిలాల ఆరోగాయనిి సంరక్షిసి్త, పద్ధ సంవ్తిరాలు మీ ద్గగర చద్ధవిన 
చదువుకు తగిన ప్రతిఫలంగా ఈ సంవ్తిరం జరుగు పద్వ్ తరగతి పరీక్షలోా ప్రతి విదాయరిి మంచి గ్రేడుతో 
ఉతిీరుులయ్యయటట్లా కృషి చేయాల్సిన బాధయత మనంద్రిపై ఉంద్ధ.  

ఈ విదాయ సంవ్తిరంలో ఎస్.సి.ఇ.ఆర్.టి.,  పరీక్షా విధానంలో తీసుకు వ్చిచన మారుులకు 
అనుగుణంగా వారు విడుద్ల చేసిన, మాద్ధరి పరీక్షా పత్రంనకు అనుగుణంగా డి.సి.ఇ.బి ఆధవరయంలో 
అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధాయయుల సహకారంతో, మోడల్ పేపరాను మరియు కారాయచరణ ప్రణాళికను 
రూపంద్ధంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంద్ధ. మీరు ఈ ప్రణాళికను పాటించి ఈ విదాయ సంవ్తిరంలో జరుగు 
పద్వ్ తరగతి పరీక్షా ఫల్సతాలోా శత శాతం ఉతిీరుత సధిసి్త, జిలా్లను ప్రథమ సానంలో ఉంచగలరని 
ఆశిసుిన్నిను. 
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శ్రీమతి జి.నాగమణి గారు 
జిలా్ల విద్యాశాఖాధికారిణి 

విజయనగరాం 

సందేశం 

గడిచిన విదాయసంవ్తిరాలలో జిలా్లలో గల అధికారులు స్తచించిన స్తచనలతో పద్వ్ తరగతి 
పరీక్షా ఫల్సతాలలో ఉనిత సాితిలో జిలా్లను ఉంచడానికి ప్రధానోపాధాయయులు, ఉపాధాయయులు అతయంత 
శ్రమకు ఓరిచ, అతయంత నిబద్దతతో అట్ల తల్సదా్ండ్రులని, ఇట్ల విదాయరిులను సమనవయ పరచుకుంటూ 
మంచి ఫల్సతాలు తీసుకొచిచనందుకు ధనయవాద్ములు తెల్సయజేసుకుంట్లన్నిను. 

ఇదే విధముగా ఈ విదాయ సంవ్తిరంలో వ్చిచన మారుులకు అనుగుణముగా ఎస్.సి.ఇ.ఆర్.టి 
రూపంద్ధంచిన ప్రశాి ప్రత్రంనకు అనుగుణంగా డి.సి.ఇ.బి ఆధవరయంలో నిష్ణుతులైన ఉపాధాయయుల 
సమక్షంలో మోడల్ పేపర్ి ను, ఎస్.సి.ఇ.ఆర్.టి వారు విడుద్ల చేసిన మాద్ధరి ప్రశాి పత్రంను ప్రినిిపల్ి 
ఆఫ్ వాలుయషన్ ను, ప్రతి సబ్జెక్ట్ కు అతయంత విలువైన స్తచనలను మరియు మిగిల్సన రోజులకు కారాయచరణ 
ప్రణాళికను జోడించడం జరిగినద్ధ. దీని ప్రకారం జిలా్లలో ఉండే ప్రతీ పాఠశాల తపునిసరిగ పాటించి దీనిలో 
గల ప్రాకీ్స్ పరీక్షల షెడ్యయల్ ప్రకారం పరీక్షలు నిరవహంచి, వాటిని సకాలంలో వాలుయ చేసి మారుకలను, 
ఇచిచన సమయంలో డి.సి.ఇ.బి కి మెయిల్ దావరా గూగుల్ ఫం పంపించి, విదాయరిులను వారి వారి 
సాయిలను బటి్ ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళటానికి, శత శాతం ఫల్సతాలను సధించుటకు ప్రయతిం 
చేసిరని ఆశిసుిన్నిను.  

గౌరవ్ కలెక్ర్ గారు మరియు ఉనితాధికారులం అంద్రం జిలా్లలో ఉండే విదాయరిులను ముందుకు 
తీసుకొని రావ్టానికి నిరంతరం సహాయ సహకారాలు అంద్ధసిము. కావున మీరు ఆ విదాయరిుల యొకక 
బంగారు భవిషయత్ ను తీరిచద్ధదేద సమాజిక బాధయత వ్హసి్త, గుణాతమకమైన ఫల్సతాలను శత శాతం 
సధిసిరని, ఇద్ధ ఉపాధాయయుల దావరా మాత్రమే సధయమవుతుంద్ని భావిసుిన్నిను. 
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సంఘిక శాసర  ఉపాధ్యాయ మిత్రు లక & విద్యారుు లక సూచనలు 

2020-21 విదాయ సంవ్తిరమునకు గాను 10వ్ తరగతి విదాయరిులకు సంఘిక శాస్త్రమును భోద్ధసుిని 
ఉపాధాయయులకు మా హృద్య పూరవక నమసకరాలు మరియు 2021 జూన్ లో జరగబోయ్య పబిాక్ట పరీక్షలకు 
హజరయ్యయ 10వ్ తరగతి విదాయరిిని విదాయరిులకు జిలా్ల ఉమమడి పరీక్షా విభాగం మరియు విషయ నిపుణులు తరుపున 
శుభాశీసుిలు. 

10వ్ తరగతి అనేద్ధ పాఠశాలను వ్ద్ధల్స పట్ట ్చివ్రి మెట్ల్. పరీక్షను పోరాటంల్ల భావించే తొల్స మెట్ల్. ఇకకడే ఏ 
విదాయరిినీ విదాయరిికైన్న తన మీద్ తనకు నమమకం కలగాల్స, పరీక్షకు చిరు నవువతో నిండైన ఆతమ విశావసంతో సిద్దం కావాల్స. 
పరీక్షలోా ప్రశిలు ఎల్ల ఎదురైన్న రాయగలమనే నమమకానిి విదాయరిులలో కల్సగించాల్స. సృజన్నతమకముగా సమాధాన్నలు 
వ్రాసేల్ల విదాయరిులకు తరీీదును ఇవావల్స. దీనికి గాను మనమంతా కొనిి నిరామణాతమకమైన చరయలు చేపటా్ల్సి ఉనిద్ధ. 
అవి: 

1. ఆరు విదాయ ప్రమాణాలుకు అనుగుణంగా సంబంధిత భోద్ధంచాల్సిన పాఠయ విషయాలు నుండి ప్రశిల నిధిని 
తయారు చేసుకోవాల్స.  

2. SCERT వారిచే జారీ చేయబడిన ప్రతాయమాియ విదాయ ప్రణాళిక ప్రకారం మూల్లయంకనం కొరకు ఉదేిశించబడిన 
పాఠ్యంశాలు, జూన్ లో జరగబోయ్య పబిాక్ట పరీక్షల నిమితిం సిలబస్ లో ఉంచబడిన పాఠ్యంశాలు మరియు 
తొలగించబడిన పాఠ్యంశాలపై సమగ్రమైన, శాస్త్రీయమైన అవ్గహనను పంపంద్ధంచుకొని ఆ ద్ధశగా 
విదాయరిులను పరీక్షలకు సమాయతిపరచాల్స. 

3. ఖచిచతముగా 100%, ఈ సంవ్తిరం జరగబోయ్య పబిాక్ట పరీక్షలలో సిలబస్ లో ఉంచబడిన పాఠ్యంశాలపైనే 
ప్రశిలు వ్సియి. సిలబస్ నుండి తొలగించబడిన పాఠ్యంశాల నుండి నిసిందేహంగా ప్రశిలు రావ్ని మనం 
గ్రహంచాల్స. ఈ ద్ధశగా విదాయరిులను సమాయతిపరచాల్స.  

4. సిలబస్ నుండి తొలగించబడిన పాఠ్యంశాలు మరియు పేజి నంబరాుపై చాల్ల మంద్ధ ఉపాధాయయులకు 
సందేహాలు వునివి. ఉదాహరణకు 16వ్ పాఠంలో 218 నుండి 220 వ్ పేజి వ్రకు తీసివేశారు. అయితే 220 వ్ 
పేజిలో “ముసాిం లీగ్” గురించి ప్రారంభం అయి 221 వ్రకు కొనసగింద్ధ. కావున ఖచిచతంగా తీసివేయబడిన 
పేజీలలో కొనసగితే దానిని భోద్ధంచాల్స. తీసి వేయబడిన పేజీ మద్యలో నుండి ఒక ఉప అంశం మొద్లైతే ఈ 
ఉప అంశం ముందునిద్ధ తీసివేయబడింద్ని గ్రహంచాల్స.  

5. 2019-2020 విదాయ సంవ్తిరం నకు గాను DCEB వారిచే పంపిణీ చేయబడిన Study Material లో 
పందుపరచబడిన పటనైపుణాయలు, సమాచార నైపుణాయలు, పటి్కలు మొద్లగు వాటిని విదాయరిులచే ప్రతీ రోజు 
Practice చేయించి C,D గ్రేడు విదాయరిుల ఉతిీరుతకు, A,B గ్రేడు విదాయరిులకు 10/10 సధనకు కృషి చేయాల్స.  

 
ముఖయంగా C,D గ్రేడు విదాయరిులు సులభంగా ఉతిీరుులు అగుటకు ఖచిచతంగా ద్ృషి్లో ఉంచుకోవ్లసిన 

అంశాలు… 

• DCEB చే ఇవ్వబడిన Study Material లో గల సమాచార నైపుణాయలు మరియు పటనైపుణాయలు ను 
ఖచిచతంగా practice చేయించ గల్సగితే 30 మారుకలను సధింపచేయవ్చుచ. 
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• 1 వ్ మరియు 13వ్ పాఠ్లలో గల భోద్ధంచాల్సిన అంశాలను సంపూరుంగా చద్ధవిసేి 20 మారుకలను 
సధించవ్చుచ.  

6. 2021 జూన్ లో జరగబోయ్య పరీక్షలు ప్రతేయకమైనవి. ఇవి 100% Blue Print కు అనుగునంగా తయారుచేయటకు 
వీలు కాదు. కావున విదాయప్రమాణాల భారతవమే తపు పాఠ్యంశ భారతవం పాటించవ్లసిన నియమం లేదు.  

7. ముఖయంగా ఈ సంవ్తిరం జరగబోయ్య పరీక్షలోా పేపర్-1, పేపర్-2 లు అనేవి ఉండవు. మొతిం మారుకలకు 
ఒకటే పేపర్ వుంట్లంద్ధ. 

8. పరీక్ష పత్రంలో ప్రశిల వివ్రాలు:  

ప్రశిల రకం సంఖయ మారుకలు 
1 మారుక ప్రశిలు 12 12 

2 మారుకల ప్రశిలు 8 16 
4 మారుకల ప్రశిలు 8 32 
8 మారుకల ప్రశిలు 5 40 

మొతిం 33 100 
 

9. ఇంత వ్రకు మనం వాయసరూప సమాధాన ప్రశిలను 4 మారుకలను ద్ృషి్లో పట్ల్కొని Study Material గాని 
నోట్సి గాని తయారు చేసుకున్నిం.  సుమారుగా ఇంత వ్రకు 4 మారుకల కొరకు ఇవ్వబడిన ప్రశిలే 8 
మారుకలకు ఇవ్వబడవ్చుచ. కావున ఉపాధాయయ మిత్రులంతా ఈ విషయానిి గ్రహంచి విదాయరిులంతా సంబంధిత 
ప్రశిలకు విపులముగా సమాధాన్నలు వ్రాసేటట్లా సుమారుగా 8 వాకాయలు గాని అంతకు మించి గాని వ్రాసేటట్లా 
విదాయరిులకు తరీీదునివావల్స. 

10. SCERT వారిచే గాని, DCEB వారిచే గాని పంపిణీ చేయబడిన మాద్ధరి ప్రశాి పత్రాలు కేవ్లం ఒక అవ్గహనకు 
మాత్రమే ఇవ్వబడాాయి. 

11.   ప్రశిల సవభావ్ం అరిం చేసుకొనుటకు మరియు మాద్ధరి నమూన్న ప్రశిలను సంతగా తయారుచేసుకొనుటకు 
ఈ మాద్ధరి ప్రశాి పత్రాలు ఉపయోగపడతాయని ఆశిసుిన్నిం. 

12. 2021 మారిచ 22  నుండి 2021 జూన్ 3 వ్రకు 70 రోజుల కారాయచరణ ప్రణాళికను వారు రూపంద్ధంచారు. 
దీని కొరకు మన సంఘిక శాస్త్రంలో గల పాఠ్లను మూడు భాగాలుగా విభజించి, వానిపై ప్రసుిత మోడల్ కు 
అనుగునంగా మూడు పరీక్షలను నిరవహంచనున్నిరు. ఈ ద్ధశగా మనం విదాయరిులను తయారుచేయవ్లసి 
వుంద్ధ.  

పరీక్ష పాఠ్లు పరీక్షా తేద్ధ 
1 1,2,3,4, మరియు     13,14,15,16, 17.04.2021 
2 5,6,7,8, మరియు    17,18,19 08.05.2021 
3 9,10,11,12 మరియు    20,21,22 30.05.2021 
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DCEB, VIZIANAGARAM 

SUMMATIVE ASSESMENT: JUNE-2021 

SOCIAL STUDIES: PAPER – I & II (English Medium) 

MODEL PAPER Released by AP-SCERT  

 

Class: x                                       (Max.Marks:100)                    Time:3.15 hours. 
 

Instructions: 
1. 15 Minutes are allotted for reading the question paper in addition to 3.00 hours for writing 

the answers. 

2. All answers should be written in the separate answer booklet. 

3. There are four sections in the questions. 

4. There is internal choice in Section-IV. 

5. Write answers should be visible and legible. 

SECTION – I 

Note: 1. If any question is answered more than once in this section, the earlier answer  

     will only be considered.      

2. Answer all questions. 

  3. Each question carries 1 Mark.    12 x 1 = 12 

1. The Himalayas are divided into 3 Ranges.  

1.Himadri, 2. Himachal, 3. ? 

Write the name of the third range 

2. Which is the Peninsular river among the following.  

1.Ganges   2. Brahmaputra 3. Kaveri 4.Sutlez 

3. List of activities is given below. Identify the primary sector activity and write it in your 

answer book. 

i. Ramayya works in the Construction field. 

ii. Ramayya works in Mining. 

iii. Ramayya serving as a teacher  

in a Government School. 

iv. Ramayya is an Industrialist. 

21E & 22E 
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4. Observe the table and answer the question given below. Distribution of Workers in India, 

2009-2010 (%) 

 

1. In which sector the Female employment is high? 

5. Thiruvananthapuram, Mumbai, Jaipur, Shimla: 

Arrange these capital cities from South to North according to their location. 

6. Answer the following question based on the graph given below 

 

 

2. What is the fertility rate recorded in 2011? 

7. Causes for World wars. 

Aggressive nationalism – Imperialism– Secret alliances - ?  

Complete the information. 

8. Based on the relationship between the information in the first pair, complete the second pair. 

India : Parliamentary System America : ? 

9. What is the immediate provocation for the second world war. ? 

10. Identify the person in the picture who introduced Policy of  

Liberalization in India 
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11. Study the graph and answer the following question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Which country had the highest warheads in the year 1955? 

12. Who gave the slogan “Do or Die” during the Quit-India movement? 

 

SECTION – II 

Note: 1. Answer all questions. 

  2. Each question carries 2 Mark.    8 x 2 = 16 

 

13. What are the divisions of Indo-Gangetic Plains? 

14. What is the theme of the book “Silent Spring”? 

15. Suggest any two measures to solve the problems of urbanization. 

16. Answer the following questions based on the map given. 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Name the river flowing through Tibet which is also called “Tsangpo”. 

ii) Varanasi is situated on the banks of which river? 
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17. Arrange the following movements in the correct chronological order. 

Quit India movement, Vandemataram movement,  

Civil disobedience movement,  Khilafat Movement. 

18. Write any two examples for political parties in Andhra Pradesh. 

19. “In a war even the country which wins too loses”. Comment. 

20. "I  have  a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be 

judged by the colour of their skin but by the content of their character ...  

Dr. Martin Luther King J r. 

Express the sensitivity in this speech. 

SECTION – III 

Note: 1. Answer all questions. 

  2. Each question carries 4 Marks.     8 x 4 =32  

 

21. Explain the changes occurred in human life style with settled life. 

22. What measures are being taken up by the government for the development of governmentschools 

in Andhra Pradesh. 

23. Answer the following questions based on the table given below. 

Some data regarding India and its neighbors for 2013 

 

 

Country 

Percapita 

Income in 

$ 

Life 

Expectancy at 

birth 

Average 

years of 

schooling 

Expected years 

of schooling 

Human 

Development 

Index (HDI) in the 

world 

Sri Lanka 5170 75.1 9.3 12.7 92 

India 3285 65.8 4.4 10.7 136 

Pakistan 2566 65.7 4.9 7.3 146 

Mayanmar 1817 65.7 3.9 9.4 149 

Bangladesh 1785 69.2 4.8 8.1 146 

Nepal 1137 69.1 3.2 8.9 157 

i. Define average age of schooling.? 

ii. Which country is better in life expectancy? 

iii. Which country is better in all aspects given in the table? 
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iv. What are the aspects considered in determining the HDI of a Country? 

 

 

24. Suggest some precautions we can take to prevent the spread of the Corona virus. 

25. Write about the League of Nations. 

26. Answer the following questions based on the map given below 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. What are the continents you observe in the above map? 

ii. Name any countries which were under control of Japan? 

27. Write about recent steps taken by governments to bring about socio-economic change. 

28. Appreciate the role played by Sardar Valla Bhai Patel in the unification of the state. 

 

SECTION – IV 

Note: 1. Answer all questions. 

 2. Answer any one from internal choice of each question. 

  3. Each question carries 8 Marks.     5 x 8 = 40 
 

29. A) Explain the physical characteristics of the peninsular plateau. 

(or) 

B) Our human life depends upon the environment in many ways. Explain. 

     30. A) “The development for one may not be development for the other” discuss. 

(or) 
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B) “There should be social control over the extraction and use of groundwater” – Do you 

agree with this statement? 

    31. A) Why the 20th century called the century of extremes. explain  

(or) 

B) “The emergency period was a setback to the Indian democracy" - Do you agree with this 

statement? Explain. 

   32.A) Study the timeline given below and answer the following questions. 

 

 

(Military expenditure of the major powers Germany, Austria-Hungary, Britain, Russia, Italy, 

France) 

i. What the above bar graph indicates? 

ii. In which year highest money spent on Arms? 

iii. How is the trend in spent money on Arms? 

iv. According to the above diagram which countries have spent money on nuclear 

weapons
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(or) 

     B) Answer the following questions based on the graph given below. 

 

i. Which parties were part of the National Democratic Alliance government? 

ii. Which parties were part of the National Front government? 

iii. What is the tenure of the United Front government? 

iv. Which aspect that the above Pie chart shows? 

33. A) Mark the following on the outline map of India. 

i. the place situated on the three seas. 

ii. the state which has Patna as capital 

iii. the Malabar Coast. 

iv. Shimla. 

(or) 

v. the highest peak in Shivalik ranges. 

vi. the river which flows between Vindhya and Satpura mountains 

vii. river Brahmaputra. 

viii. eastern ghats. 

33. B) Mark the following on the outline map of the World. 

i. The country which was ruled by Tzars 

ii. The country which affected by the Atom bombs in 1945. 

iii. India 

iv. The Atlantic Ocean 

.   (or) 

v. The country which located UNO headquarters. 

vi. The Country ruled by Manchu Dynasty. 

vii. France 

viii. Italy 
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 DCEB, VIZIANAGARAM 

SUMMATIVE ASSESMENT: JUNE-2021 

SOCIAL STUDIES: PAPER –I & II (English Medium) 

MODEL PAPER Released by AP-SCERT 

PRINCIPLES OF VALUATION 

 

Class: x                                       (Max.Marks:100)                    Time:3.15 hours. 
 

General Instructions: 
1. Every examiner should read the question paper and the principles of valuation thoroughly. 

2. Social studies being a content subject, language mistakes need not be penalized.  

3. Any relevant point other than laid down in the principles may be valued and assessed. 

4. Please avoid awarding ¼ or ¾ marks. 

5. Wrong answer should be struck of and ‘0’(Zero) marks should be awarded.  

6. He /She should have observed the map keenly with regard to mapping skills. 

7. Think in different angles before awarding marks to the multi-dimensional questions. 

8. Answers of the students should be considered, if they write in their own words. 

9. The perspective and understanding of the students can be observed in evaluation. 

10. If a candidate exceeds choice all answers have to be valued. The answer securing highest 

marks should be taken into account and the others should be marked as “Excess”. 

 

SECTION – I 

Note: 1. If any question is answered more than once in this section, the earlier answer  

     will only be considered.      

2. Answer all questions. 

 3. Each question carries 1 Mark.     12 x 1 = 12 

1. Shivaliks 

2. Kaveri 

3. Ramayya works in mining 

4. Agriculture 

5. Thiruvananthapuram, Mumbai, Jaipur, Shimla 

6. 2.7 

7. Militarism 

 

 

 

21E & 22E 
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8. Presidential System 

9. Hitlar (Germany) invaded Poland as punishment for refusing to handover the port of Danzig 

to Germany. 

10. Sri. P.V.Narasimha Rao 

11. United States 

12. Mahatma Gandhi 

SECTION – II 

     Note: 1. Answer all questions. 

     2. Each question carries 2 Mark.     8 x 2 = 16 

 

13. i) There are three divisions in the Indo-Gangtic plains. 

ii) They are: The Western Part, The Central part, The Eastern Part 

14. i) In the book Silent Spring, it is written about the impact on birds and human beings of 

     spraying DDT for mosquito control.  

ii) This book was written by Rachel Carson in 1962. 

15. i)  Providing proper drainage system. 

ii) Use CNG vehicles in transportation. 

iii) Proper disposal of sewage. 

(Any two points 2x1=2 marks. Consider any other relevant points.) 

16. i) Brahmaputra (YarlungZangbo) 

ii) Ganges 

17. Vandemataram movement, Khilafat Movement, Civil disobedience movement, Quit India 

movement 

18. YSR Congress, Telugu Desam, Jana Sena 

 (Any two points 2x1=2 marks. Consider any other relevant points.) 

19. i) The victorious country also lost many lives of soldiers and civilians.  

ii) The victorious country also lost huge properties and it led to financial crises.  

(Any two points 2x1=2 marks. Consider any other relevant points.) 

20. i) Dr. Martin Luther King wanted to abolish the racial discrimination. 

ii) He wished that all the blacks should be treated equally with whites.  

(Any two points 2x1=2 marks. Consider any other relevant points.) 
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SECTION – III 

Note: 1. Answer all questions. 

 2. Each question carries 4 Marks.     8 x 4 = 32 

 

21.  Many changes were occurred in human life style with settled life. They are 

i) Practicing of agriculture brought about many changes in human lifestyles. People did 

not have to travel over large areas to obtain food.  

ii) They could now increasingly stay in one place.  

iii) As agriculture progressed, people organised their life around patterns observed in 

nature. For example, the seasonal cycles, how to predict climatic conditions, how to 

plan the timing of cropping practices (sowing, harvesting, etc.), and so on.  

iv) They also had time to speculate on other things – the movements of heavenly bodies, 

for example.  

v) Population sizes also increased. As populations increased, there was more 

specialisation - weavers, potters, metal workers and other professions emerged.  

vi) The number and variety of goods produced increased and so did the trade in them. 

vii) Urban settlements i.e. towns where people did not work in agriculture 

expanded.  

viii) Within the urban settlement, people specialised in certain skills. Many goods 

were produced for the market and sold to traders who carried them to far off places. 

         (Any four points 4x1=4 marks. Consider any other relevant points.) 

22.  

The Andhra Pradesh government is taking several steps for the development of 

government schools. It is providing all physical facilities through Nadu-Nedu 

programme. 

i. Mineral water plants are provided for drinking water 

ii. Toilets are built for students 

iii. Sanitary workers are appointed for sanitation. 

iv. School buildings and walls are painted colourfully. 

v. Sufficient furniture is supplied to all schools 

vi. English medium is introduced in all government schools 

vii. Well trained teachers are recruited according to the teacher pupil ratio. 
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viii. Nutritious food is provided in lunch. It is named as Jagananna Gorumudda. 

ix. Bags, text books, note books, shoes, uniforms etc are provided to each student through 

Jagananna VIdya Kanuka. 

x. Every mother who sends their children to school is given Rs. 15,000/- annually 

through the scheme of AMMA VODI. 

 (Any four points 4x1=4 marks. Consider any other relevant points.) 

 

     23.   

i) Average number of years of education received by people ages 25 and older. 

ii) Sri Lanka 

iii) Sri Lanka 

iv) Per capita income, Life Expectancy at birth, Average years of schooling, Expected years 

of schooling. 

     (OR)  

Per capita income, Education and Health indicators. 

24. Corona Virus badly affected the human being across the world. Vaccination programme is     

      still going on. So, we have to take some precautions until the Corona Virus is completely  

      eradicated.  

i. We should wear mask in public places. 

ii. We should maintain physical distance at least six feet from others in public places. 

iii. We should wash our hands often properly with soap and water for at least 20 seconds. 

iv. If soap and water are not readily available, we should use a hand sanitizer that 

contains at least 60% alcohol.  

v. We should avoid touching our eyes, nose, and mouth with unwashed hands. 

vi. We should restrict our travel. 

                (Any four points 4x1=4 marks. Consider any other relevant points.)     

 25.  

i. The Treaty of Versailles also set up the League of Nations to prevent wars in the 

future. The League of Nations was established on 10 January, 1920 and dissolved on 

20, April, 1946. 

ii. Russia and Germany were not invited to become members of the League of Nations.  

iii. U.S.A. could not become a member as the US Congress (Parliament) refused to 

sanction the proposal of the President Woodrow Wilson. 

iv.  Woodrow Wilson, President of U.S.A., was very active in the formation of the 

League of Nations. He suggested 14 points to be used for peace negotiations in order 

to end World War-I. The League of Nations was the result of the 14th point.  

v. In 1934, the League of Nations had 58 members only. 
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vi. It was hoped that the League of Nations will help eliminate wars through collective 

security and settle disputes between countries through arbitration or negotiation. 

vii. League of Nations set up several international agencies for conducting welfare 

activities like health, labour welfare and also an International Court of Justice for legal 

disputes between nations. 

viii. International Court of Justice was in The Hague, Netherlands. 

ix. The League of Nations failed to prevent Germany and Italy from violating 

international agreements and attacking other countries. 

(Any four points 4x1=4 marks. Consider any other relevant points.) 

 

     26.   i. Asia, Australia (1 mark for one continent) 

   ii. Singapore, Korea.  

             (1 mark for one country, consider any country under the control of Japan) 

          

     27.    

i. The government of India announced the demonetisation of all 500- and 1000-Rupee 

notes to curb black money. 

ii. The NITI Aayog is established in 2015 in the place of Planning Commission. 

iii. The government is providing loans unemployed yuth at lower interest rates for self-

employment. 

iv. The government is giving loans at zero percent rate to DWACRA groups for 

empowerment of women. 

v. The government is supporting farmers through different schemes i.e., Rythu Bharosa 

which provides financial assistance Rs.13,500/- per farmer family per year. 

vi. The government is providing reservations political field and employment to B.C.s, 

S.C.s, S.T.s and women. It will lead to social change.  

(Any four points 4x1=4 marks. Consider any other relevant points.) 

28.   

i) There existed around 550 Princely states which enjoyed different levels of sovereignty but 

were under British paramount power. 

ii) They were asked to decide if they wanted to join India, Pakistan or remain independent. 

iii) Sardar Patel was given charge of integration of the princely states with India in July 1947. 

iv) He handled effectively the integration of the princely states with his diplomatic skills and 

foresightedness.  
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v) He discussed with the princes the necessity to join India. He even made it clear that if they 

did not do so, the army would have to be sent to complete the process of unification.  

vi) By 15th August 1947, all states except Kashmir, Hyderabad and Junagadh had agreed to sign 

the Instrument of Accession with India. These three states were also made to join in the next 

two years. 

vii) If the princely states are not joined India, India would have been a small country and 

would have been faced many problems with neighbouring countries.  

viii) So, we should be grateful to Sardar Vallabhbhai patel for integration of princely states 

with India. We should appreciate his services. 

     (Any four points 4x1=4 marks. Consider any other relevant points.) 

SECTION – IV 

Note: 1. Answer all questions. 

 2. Answer any one from internal choice of each question. 

  3. Each question carries 8 Marks.     5 x 8 = 40 
 

 29A.       

i. The peninsular plateau is surrounded by the sea on three sides.  

ii. It is mainly composed of the old crystalline, hard igneous and metamorphic rock. 

iii.  Large amounts of metallic and nonmetallic mineral resources are found in the Indian 

plateau.  

iv. It has broad and shallow valleys with rounded hills.  

v. The topography of the plateau is slightly tilted towards east and the Western and Eastern 

Ghats form the western and eastern edges respectively. 

vi. The peninsular plateau consists of two broad divisions namely, the central high lands 

(Malwa plateau) and the Deccan Plateau. 

vii. In comparison to the Gangetic plains the plateau region is dry.  

viii. The rivers are not perennial.  

ix. The irrigation for the second crop depends on deep tube wells and tanks. 

x. Chotanagpur plateau is rich mineral resources. 

(Any eight points 8x1=8 marks. Consider any other relevant points.) 

 

29B.  

i. Food: - People grow crops which are suitable to the soil, rainfall and temperature of that 

area. Their food habits depend on the crops grown in the area.  
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ii. Shelter: - People construct houses suitable to the local atmosphere and other conditions. 

They use material which are locally available to construct houses.  The people in Japan 

construct houses in such a way to protect from earthquakes.  

iii. Clothes: - People wear clothes according to the local atmosphere. People living in warm 

area wear cotton clothes.  

iv. Cultural practices: Many cultural practices are emerged based on the local environment. 

The practice of celebrating festivals is emerged basing on the local environment. 

v. Livelihood: People depend on the local environment for their livelihood. In coastal 

regions many people’s livelihood is catching fishes.  

vi. Transportation: Constructing of roadways, railways, using of different kinds of vehicles 

etc., depend on the material available in the area, terrain of the land, and atmosphere. 

People living in tundras use sledges for transportation. 

vii. Settled life: Their settled life is depended on the environment. If food is available 

throughout the year they settle in that area, otherwise they move from place to place for 

food. 

viii. Industries: - People establish industries basing on the raw material, labour, water etc. 

available in the area. 

(Any eight points 8x1=8 marks. Consider any other relevant points.) 

 

30A.  

What may be development for one, may not be development for the other. It may even be 

destructive for the other.  

i. Industrialists may want more dams to get more electricity. But this may submerge the 

land and disrupt the lives of people who are displaced such as the tribals. They might 

resent this and may just want small check dams or tanks to irrigate their land. So 

construction of dams is development for industrialists and destructive for tribals. 

ii.  Kudankulam Nuclear Power Project is established to generate nuclear power to meet the 

growing energy needs of the country. The people in the region have protested on the 

grounds of safety, security and livelihood. Here establishment of Nuclear Power Project is 

development for the people who need more electricity, but it is destructive for the people 

of Kudankulam. 
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iii. Many Multi-National Companies are allowed to trade globally. But due to these 

companies, local companies faced huge losses. Many of them were shut down. So 

globalisation is development for MNCs, where it is destructive for local companies. 

iv. Many farmers are forced to give their lands to the government for industrial development. 

But farmers lose their livelihood. It is development for industrialists, where it is 

destructive for farmers. 

v. Government procures land by demolishing houses for extension of roads mainly in cities. 

The house owners are displaced and some of them may be lost their livelihood.  It is 

development activity for the city, but it is destructive to the house owners. 

(Any eight points 4x2=8 marks. Consider any other relevant points.) 

 

30B.   

      

i. “There should be social control over the extraction and use of groundwater” I agree with 

this statement. 

ii. Now a days the ground water became a primary water source for domestic purposes, 

industries and agriculture. 

iii. The government makes acts regarding conservation of water, for example WALTA. But 

these are not fruitful without public cooperation. 

iv. The people should impose self-control over the usage of water. They should use water 

carefully and should not waste the water. 

v. The people of the area should make plans regarding usage of water. The people of Hiware 

Bazar made plans for conservation of water and rational use of water. They followed the 

plans voluntarily and achieved development. 

vi. The people should not dig bore wells so deep. They should follow the guidelines while 

digging the bore wells. 

vii. The ground water is common pool resource. It belongs to all people. The owner who 

owns bore well should not has right to extract water how much he wants. 

viii. The people should construct water harvesting pits to recharge the ground water.  

ix. The people should not cut the trees which affects the ground water level. They should 

plant trees. 

x. The people should dig wells instead of bore wells. It helps to reduce the usage of water. 

(Any eight points 8x1=8 marks. Consider any other relevant points.) 
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31A.  

i. Eric Hobsbawm, a historian, called the 20th century “The age of Extremes”.  

ii. Politically, democratic aspirations were grown and the Fascist domination was also 

raised. The Fascism encouraged ideologies of unquestioned power and hatred for other 

people. 

iii. Literacy levels and average life expectancy grew immensely for all. 

iv. New forms of art like movies emerged. 

v. Scientific knowledge rose to new heights unlocking the secrets of atom and life. 

vi. Women got their right to vote. 

vii. Literally more than a hundred nations got independence and freedom across the world. 

viii. Socialist societies were built based on the principles of equality and fraternity. 

ix. Liberal democracy was established based on political liberty and capitalist economy.  

x. “Great Depression” was occurred causing massive unemployment and economic failure. 

xi. Two World Wars were occurred in which millions died and the lives of many more 

millions were dislocated. 

xii. 20th century was a period of great expectations, experiments and dangerous 

developments. 

(Any eight points 8x1=8 marks. Consider any other relevant points.) 

31B.  

i. General elections were postponed 

ii. Many of the Fundamental Rights were suspended 

iii. The press was censored 

iv. Most of political opponents were imprisoned. 

v. There were instances of arbitrary detention, torture and other violations of civil 

liberties.  

vi. Slums were demolished 

vii. Forced sterilization was taken place. 

viii. There was no freedom to the people to express their discontent towards the 

government’s programmes. 

ix. Indira Gandhi granted herself extraordinary powers. 

x. The major highlight of this period was the 42nd Constitutional Amendment 

which brought about a series of changes. It actually weakened the democratic fabric of 

this country. 
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(Any eight points 8x1=8 marks. Consider any other relevant points.) 

 

32. A. i) Military expenditure of the major powers Germany, Austria, Britain, Russia, Italy,  

        France. 

     ii) 1914 

     iii) Increased  

     iv)  Germany, Austria, Britain, Russia, Italy, France. 

 

 32. B)  i) JDU, SAD, AIADMK, JKNC 

       ii) JD, DMK, AGP, TDP, JKNC 

       iii) 1996-1998 

       iv) Coalition Governments from 1980’s 

 

  33. A.           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kanyakumari 

2. Bihar 

3. The Malabar Coast 

4. Shimla 

6. Narmada 

7. River Brahmaputra 
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     33.B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Russia 
3. Japan 

8. India 

పరీక్ష వా్రసేటప్పుడు దృషి్టలో ఉంచుకోవల్సిన అంశాలు 

• ప్రశాి పత్రం కంటే ముందు జవాబు పత్రం ఇవ్వబడుతుంద్ధ. కావున జవాబు పత్రం ఇచిచన వెంటనే అనిి పేజిలకు 
మారెిన్ి గీసుకొవాల్స. ( మారెిన్ి పనిిల్ తో గీసుకోవ్టం మంచిద్ధ) 

• ప్రశాి పత్రం ఇచిచన తరువాత ప్రశాిపత్రానిి క్షుణుంగా చద్విన తరువాతే జవాబులు రాయటానికి సిది్పడాల్స. 
• ప్రశి పత్రం చద్వ్టానికి కేటాయించిన 15 ని. ప్రశాి పత్రం బాగా చద్వ్టానికి ఉపయోగించుకోవాల్స. 
• జవాబు పత్రంలో మొద్టిగా సెక్షన్-1 లోని ఒక మారుక ప్రశిల కొరకు 1 నుండి 12 నంబరుా వ్రుసుగా వేసుకొని, 

సమాధాన్నలు తెల్ససిన వాటికి ముందుగా జవాబులు రాయటం మంచిద్ధ. 
• ఒక మారుక ప్రశిలలో ఒకే ప్రశికు రండు సరుా సమాధానం రాసేి, ముందు రాసిన సమాధాన్ననిి పరిగణలోకి 

తీసుకుంటారనే విషయానిి గమనించాల్స. 
• మారెిన్ లోపల ప్రశిల నంబరుా మాత్రమే రాయాల్స. సమాధానంలోని పాయింట్సి నంబరుా మారెిన్ బయటరాయాల్స.  
• ఒక మారుక ప్రశికు 1 లేదా 2 పదాలలో, 2 మారుకల ప్రశిలకు 1 లేదా 2  వాకాయలలో, 4 మారుకల ప్రశిలకు 2 నుండి 

4 వాకాయలలో, 8 మారుకల ప్రశిలకు 4 నుండి 8 వాకాయలలో సమాధాన్నలు రాయాల్స. 
• పట నైపుణాయలు, సమాచార నైపుణాయలకు సంబంధించిన ప్రశిలకు జవాబులు రాసేటపుుడు తగుజాగ్రతిలు తీసుకొని 

రాయాల్స .ఇవి మంచి మారుకలను సధించి పడతాయనే విషయానిి గురుించుకోవాల్స. 
• పట గురిింపు విషయంలో తపునిసరిగా పాయింట్స పటి్, పేరు రాసి గురిించాల్స. 
• జవాబు పత్రంలో సెకచ్ పనుిలు వాడకపోవ్డం మంచిద్ధ.  
• జవాబులోని ముఖయ పదాలను పనిిల్ తో అండర్ లైన్ చేసుకోవ్టం మంచిద్ధ. దీని వ్లన మంచి మారుకలను 

పంద్వ్చుచ.  
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DCEB, VIZIANAGARAM 

SUMMATIVE ASSESMENT: JUNE-2021 

SOCIAL STUDIES: PAPER – I & II (English Medium) 

MODEL PAPER-1 

 

Class: x                                       (Max.Marks:100)                    Time:3.15 hours. 
 

Instructions: 
6. 15 Minutes are allotted for reading the question paper in addition to 3.00 hours for writing 

the answers. 

7. All answers should be written in the separate answer booklet. 

8. There are four sections in the questions. 

9. There is internal choice in Section-IV. 

10. Write answers should be visible and legible. 

SECTION – I 

Note: 1. If any question is answered more than once in this section, the earlier answer  

     will only be considered.      

2. Answer all questions. 

  3. Each question carries 1 Mark.    12 x 1 = 12 

1. Service sector can be divided into three sub-sectors: 

i. Trade, hotels, transport & communication   

ii. Finance, insurance & real estate iii.? 

            Name the third sub-sector? 

2. Give any two examples for working capital? 

3. The Brahmaputra river called as Tsangpo in which place? 

           A. Assom  B. Tibet  C. Arunachalpradesh  D. China 

4. Observe the table and answer the question given below. 

 

Sector Employment Share 

1972-73 2009-10 

Agriculture 74% 53% 

Industry 11% 22% 

Service 15% 25% 

• In which sector the employment is showing an increasing trend? 

 

21E & 22E 
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5. Satpura, Vindya, Nilagiri, Aravali: Arrange these from North to South according their 

location.  

6. According to the following bar graph in which year lowest sex-ratio recorded? 

 

 

 

  

 

 

 

 

7. Based on the relationship between the information in the first pair, complete the second pair. 

      Min: Democracy :: San : ? 

8. Write the following incidents in chronological order. 

Formation of Muslim League, Abolition of the privy purse,      

Hunger strike by Royal Indian Navy, Formation of INA,  

9. Consider the following statements. 

     i. A dual judiciary is the character of the Federal government.  

     ii. All India services is the character of the Unitary government.    

     Which of the above statement is correct? 

A. (i) only  B. (ii) only  C. Both (i) and (ii)  D. None of the these 

10. Find out the odd one related to political parties in India. 

BJP, DMK, TDP, SAD 

11. When was the Right to Information Act passed by the Central Government? 

12. Write a reason to decrease nuclear stockpiles after 1990 in both countries? 
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SECTION – II 

Note: 1. Answer all questions. 

  2. Each question carries 2 Mark.      8 x 2 = 16 

13. List out various island groups in India? 

14. Who wrote the book “Silent Spring”? What is the main theme of this book?   

15. Observe the following map and answer the below questions? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) New Delhi situated on the bank of which river? 

b) Name the distributary of the Ganges river. 

16. Give any two suggestions to reduce the problems of migrants? 

17. Define coalition government? Name any two coalition governments. 

18. “Aggressive nationalism was one of the main causes to the two world wars” Interpretative in 

your own words? 

19. How Bhopal Gas Disaster impacts on present society? 

20. Write about the Quit India movement? 

 

SECTION – III 

     Note: 1. Answer all questions. 

      2. Each question carries 4 Marks.      8 x 4 = 32 

21. Define site features and situation features. Give two examples for each from the place you 

live in. 

22. How Globalisation impacts on present Indian society? 

23. Make suggestions on how to improve the public distribution system? 
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24. Prepare a bar graph based the table given below. 

 

 

 

 

 

 

25. Write the challenges in conducting elections in present India? 

26. Explain various consequences of both world wars?  

27. Appreciate the role of Sardar Patel in integration of princely states. 

28. Read the following map and answer the below questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION – IV 

Note: 1. Answer all questions. 

 2. Answer any one from internal choice of each question. 

  3. Each question carries 8 Marks.      5 x 8 = 40 

29. A) Explain the importance of the Himalayas in India. 

(Or) 

 

a) Which Asian 

country was the 

colony of Dutch East 

Indies? 

b) Name any two 

countries, which 

were not under the 

control of Japan 

during the second 

world war? 
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A) Write the impacts of Climatic change and Global warming on India? 

30. A) Different persons can have different developmental goals and What may be development 

for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. 

Interpretate these concepts with your own examples. 

      (Or) 

B) Write the practices in the context of Hiware Bazar to improve the water conservation? 

And interpretate them in your own words.  

31. A) Define imperialism, secrete alliances and militarism. How were these caused to world 

wars? 

(Or) 

B) Distinguish What do you understand about one party dominance? Would you consider it 

as dominance only in elections or also in terms of ideology? Discuss with reasons 

 

32. A) Read the following table and the following questions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Or) 

B) Read the time line chart and the following questions. 

 

 

 

i) In which century 

deaths per thousand 

people decreased 

comparative to 

previous century?  

ii) Write the reasons to 

increase war deaths 

from 1500 to 1999? 

iii) How many war related 

deaths recorded in 16th 

century? 

iv) In 1900-1999 data 

44.4 indicates which 

aspect? 

i) Operation Blue star took place in which year? 

ii) Which Prime Minister signed an agreement with Sri Lanka? 

iii) Name the Prime ministers during National front Government. 

iv) Expand NDA. 
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33. A)  Point out the following in the given India Map 

 i. Highest peak in Western ghats  

ii. The state where Hiware Bazar located 

iii. Thar Desert   iv. Leh       

(Or) 

v. The state which was banned Chemical fertilizers and pesticides at first. 

vi. The south most point of India main land. 

vii. Mumbai    viii. Arunachal Pradesh 

        33. B) Point out the following in the given world map. 

i. The city where May 4th movement took place  

ii. The leading country of triple entente   

iii. Serbia  iv. Taiwan 

     (Or) 

                 v. Headquarters of League of Nations 

     vi.  Leading country of triple alliance   

vii. Nagasaaki  viii. St. Petersburg  



31 | P a g e  
 

DCEB- VIZIANAGARAM 

 

DCEB, VIZIANAGARAM 

SUMMATIVE ASSESSMENT: JUNE-2021 

SOCIAL STUDIES: PAPER – I & II (English Medium) 

MODEL PAPER-2 

 

Class: x                                       (Max.Marks:100)                    Time:3.15 hours. 
 

Instructions: 
1. 15 Minutes are allotted for reading the question paper in addition to 3.00 hours for writing 

the answers. 

2. All answers should be written in the separate answer booklet. 

3. There are four sections in the questions. 

4. There is internal choice in Section-IV. 

5. Write answers should be visible and legible. 

SECTION – I 

Note: 1. Answer all questions. 

  2. Each question carries 1 Mark.     12 x 1 = 12 

1. Indian economic system divided into 3 sectors. 

a) Primary sector: Agriculture  b) Secondary sector: Industries c) Tertiary sector : ? 

 

2. Identify the correct statement. 

i.  Himalayan rivers have a perennial flow 

ii.  Himalayan rivers are fed by the glaciers 

A) Both are correct   B) Both are incorrect 

C) Only i. is correct   D) Only ii. is correct 

 

3. AGW means ____________________________ 

 

4. River systems of the peninsular drainage 

1. Godavari 2. Krishna  3. Tungabhadra 4. Mahanadi 

A) 2 only B) 2&3 only C) 1&4 only  D) All the above 

 

5.  

• Which state have highest sex ratio? 

 

6. Arrange the following states from the East to West. 

Assam, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Gujarat. 

Area Haryana Punjab Andhra Pradesh Kerala 

Sex ratio 879 895 993 1034 

21E & 22E 
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7. Match the following 

i) Russian revolution ( ) a) 1933 

ii) Triple Entente  ( ) b) 1924 

iii) USSR formation  ( ) c) 1917 

iv) Enabling Act  ( ) d) 1907 

A) a,b,c,d B) c,d,b,a C) c,b,a,d D) d,c,b,a 

 

8. Russian Parliament: Duma 

Japan Parliament     :    ?  

 

9. “San” means Nationalism, “Min” means Democracy, “Chui” means? 

10. Arrange the incidents in chronological order. 

a) Quit India movement  b) Assassination of Gandhiji 

c) Cabinet Mission  d) Formation of Muslim League 

A) a,b,c,d B) b,a,c,d C) d,a,c,b D) c,b,a,d 

 

11. Which international organisation does this logo refer to? 

 

 

 

 

 

 

12. Who is the present chief election commissioner of India? 

SECTION – II 

Note: 1. Answer all questions. 

  2. Each question carries 2 Mark.      8 x 2 = 16 

13. Write a few lines about India’s location.  

 

 

 

 

 

14. “Environment is also called natural capital”. Comment on it. 

15. What are the recent developments in Indian agrarian system? 

16. “Right to Information Act resembles the true spirit of democracy”. How do you justify? 
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17. Write about the cold war. 

18. Write about the Operation Barga in West Bengal. 

19. Write any two slogans on “Prevention of war”. 

20. Observe the pie diagram and answer the following. 

1.How much “SC” people have been migrated  

   between 2007-08?  

 

2. Which community people has been migrated 

     largely in 2007-08? 

SECTION – III 

Note: 1. Answer all questions. 

  2. Each question carries 4 Marks.      8 x 4 = 32 

21. Why do you think parents accord less priority to girls’ education as compared to boys? 

22. Describe India’s climate controls. 

23. Should ground water regulation be primarily community-led, as in the case of Hiware bazar? 

24. What changes have taken place in the way of farming practices in India? 

25. What are the basic features of social movements? 

26. Observe the below table and answer the following questions.  

 

 

 

 

a) Who is the founder of TDP? 

b) Expand DMK. 

c) Which party belongs to Punjab state? 

d) A party which was formed with  

socialist ideology? 

27.  Read the following map and answer  

the questions. 

i. Name any countries which were not  

under the control of Japan. 

ii. In the above map, which continents  

were observed by you? 

28. Write about “May Fourth Movement”  

in China. 

Name of the Party State Founder 

1. BLD Uttar Pradesh Charan Singh 

2. DMK Tamilnadu C.N.Annadorai 

3. SAD Punjab Sukhbir Singh Badal 

4. TDP Andhra Pradesh N.T.Rama Rao 
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SECTION – IV 

Note: 1. Answer all questions. 

 2. Answer any one from internal choice of each question. 

  3. Each question carries 8 Marks.      5 x 8 = 40 

29. A) What are the similarities and differences between East coastal plains and West coastal     

plains? 

(Or) 

B) What is meant by food security? Write the relation between food security and Public 

Distribution System? 

30. A) “The workers in the un-organised sector need protection in wages, safety and health”. 

Do you agree? Or differ? Support your answer.    

     (Or) 

B) “Increasing urbanisation is not just about greater opportunities for people, more economic 

productivity etc. It also results in many problems.” 

• Urbanisation creates so many problems. Comment on it. 

31. A) What were the important causes of two world wars? 

(Or) 

B) What were the results of the great depression? 

32. A) Observe the table and answer the following questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) What was the immediate provocation for 

world war 1? 

ii) In which year the Russian Revolution 

was started? 

iii) What was the International organization 

formed in 1919? 

iv) In which year second world war was 

started? 
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(Or) 

B) Observe the Bar graph and answer the following questions. 

 

 

 

 

 

 

 

33. A)  Point out the following in the given India Map  

i. Highest peak in Southern India 

ii. Coral reef Islands 

iii. Mumbai 

iv. Thar desert       

(Or) 

v. Triangular plateau 

vi. Aravali range 

vii. West flowing river which originates in Amarkantak 

viii. Circar coast 

        33. B) Point out the following in the given world map. 

i. The country which gave right to vote for women in 1918. 

ii. The country which started five-year plans first. 

iii. U.S.A. 

iv. India 

     (Or) 

v. Headquarters of Green Peace Organisation 

vi. The country where the international court of justice is located 

vii. Japan 

viii. Bangladesh 

i) In which period highest amendments were 

made? 

ii) How many amendments held during 1991-

2000? 

iii) Who has the power to amend the 

constitution? 

iv) In which prime minister’s time, there were 

many amendments made to the constitution? 
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DCEB, VIZIANAGARAM 

SUMMATIVE ASSESMENT: JUNE-2021 

SOCIAL STUDIES: PAPER – I & II (English Medium) 

MODEL PAPER-3 

 

Class: x                                       (Max.Marks:100)                    Time:3.15 hours. 
 

Instructions: 
1. 15 Minutes are allotted for reading the question paper in addition to 3.00 hours for writing 

the answers. 

2. All answers should be written in the separate answer booklet. 

3. There are four sections in the questions. 

4. There is internal choice in Section-IV. 

5. Write answers should be visible and legible. 

SECTION – I 

Note: 1. Answer all questions. 

  2. Each question carries 1 Mark.     12 x 1 = 12 

1. Based on the relationship between the information in the first pair, complete the second pair. 

Karnataka   :  Canara Coast     :   :   Tamil Nadu    :   ? 

2. Consider the following statements. 

A. The ocean absorbs and loses heat more slowly than land. 

 B. The winds blow from the land towards ocean during the day time and from the ocean  

      towards land during the night time. 

Which of the following statements are correct? 

A) A only    B) B only    C) Both A and B     D) Neither of these   

3. Which of the following is odd one in respect of Mega cities? 

Delhi;           Mumbai;               Chennai;               Kolkata 

4. What is meant by multi cropping? 

5. Arrange the following incidents in the correct chronological order 

Russian Revolution;        Great Depression;      

First World War;              Formation of League of Nations 

6. Complete the information 

Hitler         -   Germany 

Stalin         -   Russia 

Roosevelt  -   ? 

21E & 22E 
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7. What is meant by Tebhaga Movement? 

8. Which of the following did not belong to America? 

NATO Treaty,      Warsaw Treaty;    Marshall Plan;      New Deal Policy 

9.   Observe the table and answer the question.     

                         

 
 

• Which state is in the best position in view of health? 

 

10. Observe the graph and answer the question. 

 
 

• In which state the Public Distribution system is not working effectively?  

11.  On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics 

we will have equality and in social and economic life we will have inequality. In politics we 

will be recognising the principle of one man one vote and one vote one value. 

• What do you mean by political equality? 

12. Arrange the following rivers from North to South. 

Godavari,    Cauvery,     Ganga,     Narmada  
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 SECTION – II 

     Note: 1. Answer all questions. 

       2. Each question carries 2 Mark.      8 x 2 = 16 

  

13. What is National Income? Is it useful to compare different countries? 

14. What is Chipko? In which state this movement was started? 

15. What were the long-term causes that lead to the First World War? 

16. What is the difference between the positions of the British King and the President of India? 

17. Read the text given below and answer the question. 

In recent years, the central and state governments in India are taking special steps to attract 

foreign companies to invest in India. Industrial zones, called Special Economic Zones 

(SEZs), are being set up. 

Q. What are the facilities provided to SEZs by the government? 

18. What policies of Rajiv Gandhi do you appreciate? 

19.  Observe the map and answer the questions. 

 
   

          i.  When do Southwest monsoons reach the Kerala State? 

                      ii. Between which latitudes Monsoons are formed across the world? 
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20. Mention any four welfare programmes implemented by A.P. Government today? 

 

SECTION – III 

     Note: 1. Answer all questions. 

       2. Each question carries 4 Marks.     8 x 4 = 32 

 

21. How is the service sector different from primary and secondary sectors? 

22. How does the Information Act help for the flourishing of Democracy? 

23. Observe the graph and answer the following questions. 

 
i. What is sex ratio? 

ii. From which year sex ratio is gradually increasing? 

iii. Why is the population of females less than that of males in India? 

iv. In which year highest sex ratio is recorded in India? 

24. What human activities are causing global warming? 

25. Where is the headquarters of Greenpeace today? What is the aim of it today? 

26. Observe the map and answer the following questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Which state was the present-

day Telangana a part of? 

ii. By which name Madras state 

is called now a day? 

iii. In which year the state 

reorganization act was made? 

iv. Name the Union Territory 

located in the above map? 
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27. Prepare a pamphlet on the necessity of conservation of water. 

28. What aims of UNO do you like? Why? 

 

SECTION – IV 

Note: 1. Answer all questions. 

 2. Answer any one from internal choice of each question. 

  3. Each question carries 8 Marks.      5 x 8 = 40 
 

 

29. A) In what ways is the Indo-Gangetic Plain being different from the Peninsular Plateau? 

OR 

B) In what ways is the organized sector different from the Unorganised sector? 

30. A) What challenges were faced by Germany during Great Depression and how did Nazi 

rulers and Hitler make use of it? 

OR 

B) How does the Parliamentary system of Government differ with the Presidential system of 

Government?  

 

 

31. A) Read the paragraph and answer the question. 

To destroy the environment means to destroy these communities. It is unjust to ask the 

 poor people to bear the cost of development. Of course, this doesn’t mean we don’t 

progress. But we should be able to integrate environmental concerns with the idea of progress, 

along with issues of equity and justice. We have to find an environmentally sustainable 

pathway out of poverty. It is not an easy task. And yet the beginnings have already been made 

Q. What efforts are being made for sustainable development? 

OR 

B) What has been the effect of globalisation on the lives of people? Globalisation has been of 

advantage to consumers, particularly the well-off sections in the urban areas. There is greater 

choice before these consumers who now enjoy improved quality and lower prices for several 

products. As a result, these people today enjoy much higher standards of living than was 

possible earlier. 

Q.  Narrate how the Globalisation impacts on India? 
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32.  A) Observe the table given below and answer the questions. 

INCIDENT Year 

Peking University 1902 

Republic of China 1911 

Formation of Comintern 1919 

Establishment of C.C.P. 1921 

Long March 1934-1935 

Surrender of Japan 1945 August 

The Peoples Republic of China 1949 

Launching of Land Reforms in China 1950 - 1951 

i. Who lead the Long March?  

ii. Who established the Republic of China? 

iii. In which year the Comintern was established?  

iv. Expand C.C.P. 

OR 

                 B) Observe the given below table and answer the following questions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Why did the America join 

the second World War? 

ii. What country did the 

Weimar Republic belong 

to? 

iii. Write any two incidents that 

were happened in 1941? 

iv. When was the second 

World War ended in 

Europe? 

 



42 | P a g e  
 

DCEB- VIZIANAGARAM 

 

 

33. A) Locate the following on the outline map of India 

i. The longest peninsular river 

ii. The capital of West Bengal 

iii. Nilgiri Hills 

iv. Rajasthan State 

OR 

v. The river Ganga 

vi. Delhi 

vii. The hills located to the northwest of Malwa Plateau 

viii. The state having Utkal coast 

 

34. B) Locate the following on the outline map of World. 

i. The country not affected by the Great Depression 

ii. The Headquarters of the UNO 

iii. Italy 

iv. United Kingdom 

OR 

v. The country extremely affected by the Great Depression 

vi. The place of the first summit of Non-Aligned Movement 

vii. China 

viii. Japan 
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జిల్లా ఉమమడి పరీక్షా విభాగం, విజయనగరం 

సంగ్రహణాతమక మద్ధంపు: జూన్ 2021 
సంఘిక శాస్త్రం పేపర్ – I & II (తెలుగు మీడియం) 

మాద్ధరి ప్రశాి పత్రం  released by AP-SCERT 
తరగతి:10                                    (గరిష ్మారుకలు:100 )                          సమయం: 3.15 గం. 

విదాయరిులకు స్తచనలు : 
1. ప్రశిపత్రము చదువుకోవ్డానికి 15 నిముష్ణలు, జవాబులు రాయడానికి 3.00 గం. సమయం 

కేటాయించబడింద్ధ. 
2. అనిి ప్రశిలకు సమాధాన్నలను సమాధానపత్రాలలో రాయండి. 
3. ఈ ప్రశిపత్రంలో మొతిం 4 విభాగాలు (సెక్షన్ లు) ఉంటాయి. 
4. అనిి ప్రశిలకు సమాధాన్నలు సుష్ంగా రాయాల్స. 
5. సెక్షన్-4 లో మాత్రమే అంతరగత ఎంపిక ఉంట్లంద్ధ. 

సెక్షన్- I 
గమనిక: 1. అనిి ప్రశిలకు జవాబులు రాయాల్స. 
            2. ప్రతి ప్రశికు 1 మారుక        12 x 1 = 12 

1. హమాలయాలను 3 శ్రేణులుగా విభజించారు. 
1. హమాద్రి 2. హమాచల్ 3. ______? 
మూడవ్ శ్రేణి పేరు రాయండి. 

2. కింద్ధ వాటిలో దీవపకలు నద్ధ ఏద్ధ? 
1. గంగా   2. బ్రహమపుత్ర  3. కావేరి  4. సట్టాజ్ 

3. కొనిి కారయకల్లపాల జాబితా క్రంద్ ఇవ్వబడింద్ధ. ప్రాధమిక రంగ కారయకల్లపానిి గురిించి, మీ జవాబు పత్రంలో 
రాయండి. 

1. రామయయ నిరామణ రంగంలో పనిచేసుిన్నిరు 
2. రామయయ గనులలో పనిచేసుిన్నిరు 
3. రామయయ ప్రభుతవ పాఠశాలలో ఉపాధాయయునిగా పనిచేసుిన్నిరు 
4. రామయయ ఒక పారిశ్రామికవేతి 

4. పటి్కను గమనించండి మరియు క్రంద్ ఇచిచన ప్రశికు సమాధానం ఇవ్వండి 
భారతదేశంలో పరిశ్రమల వారీగా కారిమకుల వివ్రాలు, 2009-2010 (%) 
 

  
 
 

21T & 22T 

• ఏ రంగంలో మహళ్లకు 
ఉపాధి ఎకుకవ్ 
కల్సుంచబడింద్ధ? 

 



44 | P a g e  
 

DCEB- VIZIANAGARAM 

 
5. తిరువ్నంతపురం, ముంబై, జైపూర్, సిమా.ా 

ఈ రాజధాని నగరాలను వాటి సానం ప్రకారం ద్క్షిణం నుండి ఉతిరం ద్ధశగా అమరచండి. 
 
6. క్రంద్ ఇచిచన గ్రాఫ్ ఆధారంగా కింద్ధ ప్రశికు సమాధానం ఇవ్వండి. 
 
 

 
 
 
 
 

7. ప్రపంచ యుదిాలకు కారణాలు: 
తీవ్ర జాతీయవాద్ం – సమ్రాజయవాద్ం - రహసయ సంధులు - ___________? 
సమాచారానిి పూరిి చేయండి. 

8. మొద్టి జతలోని సమాచారం మధయ ఉని సంబంధం ఆధారంగా, రండవ్ జతను పూరిి చేయండి. 
భారతదేశం : పారామెంటరీ వ్యవ్సా,   అమెరికా:      ? 

9. రండవ్ ప్రపంచ యుదిానికి తక్షణ కారణం ఏమిటి? 
10. భారతదేశంలో సరళీకరణ విధాన్ననిి ప్రవేశపటి్న చిత్రంలో ఉని వ్యకిిని గురిించండి.  
11. గ్రాఫ్ ను అధయయనం చేసి క్రంద్ధ ప్రశికు సమాధానం ఇవ్వండి. 
 
 
 
 
 
 
 

• 1955 సంవ్తిరంలో అతయధిక అణావయుధాలు కల్సగిన దేశం ఏద్ధ? 
12. కివట్స ఇండియా ఉద్యమం సమయంలో "చేయండి లేదా చావ్ండి" నిన్నద్ం ఎవ్రు ఇచాచరు? 
 

సెక్షన్- II 
గమనిక: 1. అనిి ప్రశిలకు జవాబులు రాయాల్స. 
          2. ప్రతి ప్రశికు 2 మారుక        8 x 2 = 16 
13. గంగా- సింధూ మైదాన్నల విభాగాలు ఏవి? 
14. "సైలెంట్స స్పురంగ్" పుసికం యొకక ఇతివ్ృతిం ఏమిటి? 

• 2011 లో నమోదైన ఫెర్ిల్సటీ రేట్ల 
ఎంత? 
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15. పట్ణీకరణ సమసయలను పరిషకరించడానికి ఏవైన్న రండు స్తచనల్సవ్వండి. 
16. ఇచిచన మాయప్ ఆధారంగా కింద్ధ ప్రశిలకు సమాధానం ఇవ్వండి. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. టిబ్జట్స గుండా ప్రవ్హంచే నద్ధ ఏద్ధ? దీనిని "సంగ్ పో' అని కూడా పిలుసిరు. 
2. వారణాసి ఏ నద్ధ ఒడుాన ఉంద్ధ? 

17. కింద్ధ ఉద్యమాలను సరైన కాలక్రమంలో అమరచండి. 
కివట్స ఇండియా ఉద్యమం, వ్ందేమాతరం ఉద్యమం,   
శాసనోలాంఘన ఉద్యమం  ఖిల్లఫత్ ఉద్యమం. 

18. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రాంతీయ రాజకీయ పార్ీలకు ఏవైన్న రండు ఉదాహరణలు రాయండి. 
19. "ఒక దేశం యుద్ింలో గెల్సచిన్న కూడా ఓడిపోయినటేా", వాయఖ్యయనించండి. 
20. న్న నలుగురు చినిపిలాలు ఒక రోజు వారి చరమం రంగు బటి్ కాకుండా వాళ్ళ వ్యకిితవ లక్షణాలను బటి్ అంచన్న   
వేసే దేశంలో ఉంటారని న్నకొక కల ఉంద్ధ……………(డాక్ర్ మార్ిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్) 

• ఈ ప్రసంగంలో సునిితతావనిి వ్యకిపరచండి. 
 

సెక్షన్- III 
గమనిక: 1. అనిి ప్రశిలకు జవాబులు రాయాల్స. 
          2. ప్రతి ప్రశికు 4 మారుకలు        8 x 4 = 32 
21. సాిర జీవ్నం తో మానవ్ జీవ్న శైల్సలో సంభవించిన మారుులను వివ్రించండి. 
22. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రభుతవ పాఠశాలల అభివ్ృద్ధికి ప్రభుతవం ఎల్లంటి చరయలు తీసుకుంటంద్ధ. 
23. క్రంద్ ఇచిచన పటి్క ఆధారంగా కింద్ధ ప్రశిలకు సమాధానం ఇవ్వండి. 

2013 మరియు భారతదేశం మరియు దాని పరుగుదేశాలకు సంబంధించిన కొంత సమాచారం 
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1. పాఠశాల సగట్ల వ్యసుిను నిరవచించండి. 
2. ఆయు:ప్రమాణంలో ఏ దేశం ఉనిత సాితిలో ఉంద్ధ? 
3. ఇచిచన పటి్కలోని అనిి అంశాలలో ఏ దేశం ఉనిత సాితిలో ఉంద్ధ? 
4. ఒక దేశం యొకక HDI ని నిరుయించడంలో ఏ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు? 

24. కరోన్న వైరస్ వాయపిి చంద్కుండా మనం తీసుకోవ్లసిన జాగ్రతిలను స్తచించండి. 
25. న్నన్నజాతిసమితి గురించి రాయండి 
26. క్రంద్ ఇచిచన పటం ఆధారంగా కింద్ధ ప్రశిలకు సమాధానం ఇవ్వండి 
 

 
   1. పటంలో మీరు గమనించిన ఖండాలు ఏవి? 
 2. జపాన్ నియంత్రణలో ఉని దేశాల పేరాు తెలపండి.   

           
 
 
 
 
 
27. సమాజిక ఆరాిక మారుు తీసుకురావ్డానికి ప్రభుతావలు ఇటీవ్ల తీసుకుని చరయల గురించి రాయండి. 
28. సవదేశీ సంసాన్నల విలీనీకరణలో సరాదర్ వ్లాభాయ్ పటేల్ పోషించిన పాత్రను ప్రశంసించండి. 
 

సెక్షన్- IV 
గమనిక: 1. అనిి ప్రశిలకు జవాబులు రాయాల్స. 
      2. ప్రతీ ప్రశికూ అంతరగత ఎంపిక కలదు. వాటి నుండి ఒకటి ఎంపిక చేసుకొని రాయవ్లెను. 
          3. ప్రతి ప్రశికు 8 మారుకలు        5 x 8 = 40 
29. ఎ. దీవపకలు పీఠభూమి యొకక భౌతిక లక్షణాలను వివ్రించండి? 
     (లేదా) 

      బి. మన మానవ్ జీవితం పరాయవ్రణంపై అనేక విధాలుగా ఆధారపడి ఉంట్లంద్ధ. వివ్రించండి? 
 

30. ఎ. ఒకరి అభివ్ృద్ధి మరొకరికి అభివ్ృద్ధి కాకపోవ్చుచ" చరిచంచండి " 
     (లేదా) 

     బి. “భూగరభజల్లల వెల్సకితీత మరియు వాడకంపై సమాజిక నియంత్రణ ఉండాల్స” - 
       మీరు ఈ ప్రకటనతో అంగీకరిసుిన్నిరా? 
 

31. ఎ. 20వ్ శతాబదం తీవ్ర సంచలన్నల శతాబదం అని ఎందుకు పిలుసిరు. వివ్రించండి 



47 | P a g e  
 

DCEB- VIZIANAGARAM 

      (లేదా) 
బి. “అతయవ్సర పరిసాితి కాలం భారత ప్రజాసవమాయనికి ఎదురుదెబబ” -  మీరు ఈ ప్రకటనతో ఏకీభవిసుిన్నిరా? 
వివ్రించండి. 
 

 
32. ఎ. క్రంద్ధ బార్ గ్రాఫ్ ను చద్ధవి, ద్ధగువ్ ప్రశిలకు సమాధాన్నలు రాయండి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ప్రధాన శకిులైన జరమనీ, ఆస్ియా హంగేరీ, బ్రిటన్, రష్ణయ, ఇటలీ, ఫ్రాన్ి ల సైనిక ఖరుచ) 

  1. పై బార్ గ్రాఫ్ దేనిని తెల్సయజేసుింద్ధ? 
  2. ఆయుధాల కోసం ఏ సంవ్తిరంలో ఎకుకవ్ డబుబ ఖరుచ చేశారు? 
  3. ఆయుధాలపై ఖరుచ చేసిన డబుబ యొకక ధోరణి ఎల్ల ఉంద్ధ? 

  4. పై రేఖ్య చిత్రం ప్రకారం ఏ ఏ దేశాలు అణావయుధాలపై ఖరుచ చేసయి? 
     (లేదా) 

          బి. క్రంద్ ఇచిచన సమాచారం ఆధారంగా క్రంద్ధ ప్రశిలకు సమాధానం వ్రాయండి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) నేషనల్ డెమొక్రటిక్ట ఎల్సయన్ి ప్రభుతవంలో భాగసవమయం కల్సగిన పార్ీ లేవి? 
ii) నేషనల్ ఫ్రంట్స ప్రభుతవంలో ఏయ్య పార్ీలు ఉన్నియి? 
iii) యునైట్టడ్ ఫ్రంట్స ప్రభుతావనికి మద్దతిచిచన పార్ీ ఏద్ధ? 
iv) ఈ పై చార్్ చూపించే అంశం ఏద్ధ? 
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   33. ఎ) భారతదేశం యొకక అవుట్స లైన్ పటంలో ఈ క్రంద్ధ వాటిని గురిించండి 

     i.  మూడు సముద్రాల కలయిక గల ప్రదేశం 
  ii.  పాటాిను రాజధానిగా కల్సగి ఉని రాష్ట్రం 
  iii.  మలబార్ తీరం 
  iv.  సిమాా 

     (లేదా) 

            v. శివాల్సక్ట పరవతాలలో ఎతెతిన శిఖరం 
  vi. వింధయ మరియు సతుురా పరవతాల మధయ ప్రవ్హంచే నద్ధ 

  vii. బ్రహమపుత్ర నద్ధ 

  viii. తూరుు కనుమలు 

     33. బి. ప్రపంచ అవుట్స లైన్ పటంలో ఈ క్రంద్ధ వాటిని గురిించండి. 
   i. జార్ చక్రవ్రిులు పాల్సంచిన దేశం 
   ii. 1945లో అణుబాంబుల బారిన పడిన దేశం 
   iii. భారతదేశం 
   iv. అటాాంటిక్ట మహాసముద్రం 

     (లేదా) 

v. ఐకయరాజయసమితి ప్రధాన కారాయలయం ఉని దేశం   
vi. మంచూ రాజవ్ంశం పాల్సంచిన దేశం  
vii. ఫ్రాన్ి  
viii. ఇటలీ 

 
@@@@@ 
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జిల్లా ఉమమడి పరీక్షా విభాగం, విజయనగరం 

సంగ్రహణాతమక మద్ధంపు: జూన్ 2021 
సంఘిక శాస్త్రం పేపర్ – I & II (తెలుగు మీడియం) 

MODEL PAPER Released by AP-SCERT 
PRINCIPLES OF VALUATION  

 
తరగతి:10                                           (గరిష ్మారుకలు:100 )                          సమయం: 3.15 గం. 

General Instructions: 
1. Every examiner should read the question paper and the principles of valuation thoroughly. 

2. Social studies being a content subject, language mistakes need not be penalized.  

3. Any relevant point other than laid down in the principles may be valued and assessed. 

4. Please avoid awarding ¼ or ¾ marks. 

5. Wrong answer should be struck of and ‘0’(Zero) marks should be awarded.  

6. He /She should have observed the map keenly with regard to mapping skills. 

7. Think in different angles before awarding marks to the multi-dimensional questions. 

8. Answers of the students should be considered, if they write in their own words. 

9. The perspective and understanding of the students can be observed in evaluation. 

10. If a candidate exceeds choice all answers have to be valued. The answer securing highest 

marks should be taken into account and the others should be marked as “Excess”. 

 

సెక్షన్- I 
గమనిక: 1. అనిి ప్రశిలకు జవాబులు రాయాల్స. 
            2. ప్రతి ప్రశికు 1 మారుక        12 x 1 = 12 

 

1. శివాళిక్ట 
2. కావేరి 
3. రామయయ గనులలో పనిచేసుిన్నిరు 
4. వ్యవ్సయ రంగం 
5. తిరువ్నంతపురం,  ముంబై, జైపూర్, సిమాా 
6. 2.7 
7. సైనికవాద్ం 
8. అద్యక్ష తరహా ప్రభుతవం 
9. హటార్ (జరమనీ) పల్లండ్ పై దాడి 

21T & 22T 
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10. శ్రీ. పి.వి. నరిసింహారావు 
11. యునైట్టడ్ సే్ట్సి ( అమెరికా) 
12. మహతమ గాంధీ 

సెక్షన్- II 
గమనిక: 1. అనిి ప్రశిలకు జవాబులు రాయాల్స. 
           2. ప్రతి ప్రశికు 2 మారుక        8 x 2 = 16 

 
13. i) గంగా- సింధు మైదానంలో మూడు విభాగాలు కలవు. 

ii) అవి: పశిచమ భాగం, మధయ భాగం, తూరుు భాగం 
14. i) దోమల నియంత్రణకు జలేా డిడిటి పక్షులు,  మనుష్యయలు పై చూపే ప్రభావానిి ఈ పుసికంలో ప్రధాన 

ఇతివ్ృతిం. 
ii) ఈ పుసికానిి రాచల్ కారిన్ 1962 లో రాసరు. 

15. i) సరియైన డైనేజ్ వ్యవ్సాను ఏరాుట్ల చేయడం. 
ii) సి.ఎన్.జి తో నడిచే వాహన్నలను ఉపయోగించడం. 
iii) వ్యరాలిను సరైన పద్ితులలో నిరవహంచడం. 
( ఒక పాయింట్స కు ఒక మారుక. ఏ సంబంధిత పాయింట్స కైన్న మారుకలను ఇవావల్స)  

16.  i) బ్రహమపుత్ర (యారాాంగ్ జంగ్ బో) 
 ii) గంగా 

17. వ్ందేమాతరం ఉద్యమం, ఖిల్లఫత్ ఉద్యమం, శాసనోలాంఘన ఉద్యమం, కివట్స ఉద్యమం 
18. వై.యస్.ఆర్.కాంగ్రెస్, తెలుగు దేశం, జన సేన మొ. 

( ఒక పాయింట్స కు ఒక మారుక. ఏ సంబంధిత పాయింట్స కైన్న మారుకలను ఇవావల్స)  
19. i) యుద్ింలో గెల్సచిన దేశంలో కూడా అనేక మంద్ధ సైనికలు, సమానయ ప్రజలు మరణిసరిు. 

ii) గెల్సచిన దేశం కూడా ఆసిి నష్ం జరిగి, ఆరిికంగా నష్పోవ్డం జరుగుతుంద్ధ. 
( ఒక పాయింట్స కు ఒక మారుక. ఏ సంబంధిత పాయింట్స కైన్న మారుకలను ఇవావల్స)  

20.  i) మార్ిన్ లుథర్ కింగ్ జాతి వివ్క్షతను నిరుమల్సంచాలని బలంగా కోరుకున్నిరు. 
ii) తెలా జాతీయులతో సమానంగా నలా జాతీయులు చూడబడాలని ఆకాంక్షించారు. 
( ఒక పాయింట్స కు ఒక మారుక. ఏ సంబంధిత పాయింట్స కైన్న మారుకలను ఇవావల్స)  
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సెక్షన్- III 
గమనిక: 1. అనిి ప్రశిలకు జవాబులు రాయాల్స. 
          2. ప్రతి ప్రశికు 4 మారుకలు        8 x 4 = 32 

 
  21. 
 సి్థర జీవనం తో మానవ జీవన శైలిలో అనేక మార్పులు సంభవంచాయి. అవ 

I. వయవసాయం మొదలైన తర్వాత మానవ జీవన శైలిలో ఎన్నో మార్పులు వచాాయి. ఆహారం 
సంపాదంచుకోటానికి వాళ్ళు చాలా దూరం తిరగాలిిన పని తప్ుంద. 

II. ఇప్పుడు ఒకే ప్రదేశంలో ఎక్కువ కాలం ఉండటానికి వీలయియంద. 
III. వయవసాయం అభివృధ్ధి చందుతునోకొద్దీ ప్రకృతిలోని రీతులను ప్రజలు బాగా అరిం చూసుకోగలిగార్ప. 

ఉదాహరణక్క ఋతుచక్రాలు, వాతావరణ పరిసి్థతులను మందుగా ఊహంచటం, సాగు పనులు (వతతటం, 
కోయటం వంటివ) ఏవ ఎప్పుడు చేయాలో బాగా తెలిసాయి.  

IV. ఆకాశంలో గ్రహాల కదలికలు వంటివ గమనించటానికి వాళ్ుకి తీరిక సమయం చికిుంద. 
V. జనాభా కూడా పెరిగంద. జనాభా పెరగటం తో నేత, క్కండల తయారీ, లోహాల తయారీ, ఇతర వృతుతల 

వంటివ పెరిగాయి.  
VI. ఉతుతిత చేసే వసుతవుల రకాలు, సంఖ్య పెరగడం వలల వరతకం కూడా పెరిగంద.  
VII. పటటణ నివాస ప్రంతాలు, అంటే వయవసాయం చయయని ప్రజలు ఉండే ప్రంతాలు వసతరించసాగాయి. 
VIII. ప్రతి నివాస ప్రంతం లో ప్రజలు కొనిో నైప్పణ్యయలలో ప్రత్యయకతను ప్రదరిశంచేవాళ్ళు. అమమటం కోసం సర్పక్కల 

ఉతుతిత మొదలయింద, వీటిని వరతక్కలు దూర ప్రంతాలక్క తీసుకొని వెళ్ళువాళ్ళల. 
 

 22.  
          ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పఫభుతాం ప్రభుతా పాఠశాలల అభివృధ్ధికి అనేక చరయలు స్థహెచ ఏ ఆర వైఏ ఎల యూ 
తీసుకొంటంద. నాడు-నేడు కారయక్రమం దాార్వ పాఠశాలలక్క అన్నో భౌతిక సౌకర్వయలను కలిుస్తంద 

i. మినరల వాటర పాలంటులను నెలకొలుుతోంద. 
ii. మర్పగు దొడలను నిరిమస్తంద. 
iii. మర్పగు దొడలను పరిశుభ్రంగా ఉంచటం కోసం సానిటరీ వరురలను నియమిస్తంద. 
iv. భవనాలలోని గదులక్క, కాంపండ్ వాలి క్క వవధ రంగులు వేస్థ ఆకరషణీయంగా తీరిాదదీుతునాోర్ప. 
v. వదాయరి్పలక్క సరిపడా బంచీలను సరఫర్వ చేసుతనాోర్ప. 
vi. అనిో ప్రభుతా పాఠశాలలోల ఇంగ్లలషు మీడియం ను ప్రవేశపెటటడం జరిగంద. 
vii. వదాయరి్పల సంఖ్యక్క తగగటుటగా బాగా తరీఫదు పందన టీచరలను నియమిసుతనాోర్ప. 
viii. జగననో గోర్పమదీ పథకం కింద మధ్యయహో బోజనంలో పోషకాలు గలిగన ఆహారం అందసుతనాోర్ప. 
ix. జగననో వదాయకనుక కింద బాయగులు, ప్పసతకాలు, షూలు, యూనిఫారమ్ మొదలైనవ వదాయరి్పలక్క 

అందసుతనాోర్ప. 
x. తమ ప్లలలను పాఠశాలక్క పంప్సుతనో ప్రతి తలిలకీ రూ.15,000/- సంవతిర్వనికి ఇసుతనాోర్ప 
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  23. 

i. 25 సంవతిర్వల వయసు దాటిన వాళ్ళు సగటున బడిలో గడిప్న సంవతిర్వలు 
ii. శ్రీలంక 
iii. శ్రీలంక 
iv. తలసరి ఆదాయం, ఆయుః ప్రమాణం, సగటున బడిలో గడిప్న సంవతిర్వలు, పాఠశాల వదయలో ఉండే 

సంవతిర్వలు  (లేదా) తలసరి ఆదాయం, వదాయసూచికలు, ఆరోగయ సూచికలు 
 

 24. 
కరోనా వైరస్ ప్రపంచానోంతటిన్న తీవ్ర ప్రభావతం చేస్థంద. ప్రసుతతం వాకిినేషన్ కారయక్రమం జర్పగుతోంద. ఈ 
వైరస్ ను పూరితగా రూప్పమాపే వరకూ మనం కొనిో జాగ్రతతలు తీసుకోవాలి. 

i. ప్రజా సిలలలో మనం తపునిసరిగా మాసుులు ధరించాలి. 
ii. ప్రజా సిలాలలో ఇతర్పలనుంచి 6 అడుగులు దూరం ఉండే వధంగా భౌతిక దూరం పాటించాలి. 
iii. తరచుగా సబ్బుతో కన్నసం 20 సెకండల పాటు సక్రమంగా చేతులు కడుగుకోవాలి. 
iv. సబ్బు న్నర్ప అందుబాటులో లేనప్పుడు కన్నసం 60 శాతం ఆలుహాలు కలిగన సానిటైజర తో చేతులు శుభ్రం 

చేసుకోవాలి. 
v. చేతులు శుభ్రంగా కడుగుకోక్కండా కళ్ళు, మక్కు, న్నర్ప లను మటుటకోర్వదు. 
vi. మన ప్రయాణ్యలను తగగంచుకోవాలి 

 
 25. 

i. భవషయతుత లో యదాిలను నివారించటానికి వరియిలి ఒపుందం నానాజాతి సమితి ని ఏర్వుటు చేస్థంద.  
ii. నానాజాతిసమితి లో చేరటానికి రష్యయ, జరమన్నలను ఆహాానించలేదు.  
iii. నానాజాతి సమితి ఏరుడటంలో అమెరికా అధయక్షుడు ఉడ్రోవలిన్ చుర్పకైన పాత్ర పోషంచాడు. నానాజాతి 

సమితిలో  అమెరికా చేర్వలనే అతని ప్రతిపాదనను అమెరికా కాంగ్రెస్ (పారలమెంట్) ఆమోదంచలేదు. 
కావున అమెరికా నానాజాతి సమితిలో సభయతాం పందలేదు. 

iv. నానాజాతి సమితిలో 1934 లో 58 మంద సభుయలే ఉనాోర్ప. ఇదే ద్దని అతుయనోత దశ.  
v. ఉమమడి భద్రత దాార్వ, చరాలు, సంప్రదంప్పలతో దేశాల మధయ వభేదాలను పరిషురించుకోవటం దాార్వ 

యదిాలు ర్వక్కండా చేయడం ద్దని ఆశయం. 
vi. ఆరోగయం, కారిమక సంక్షేమం వంటి సంక్షేమ కారయక్రమాల కోసం అనేక అంతర్వాతీయ సంసిలను నానాజాతి 

సమితి ఏర్వుటు చేస్థంద. అప్పుడు ఏరుడిన అంతర్వాతీయ కారిమక సంఘం, ప్రపంచ ఆరోగయ సంసి ఈ 
నాటికీ పనిచేసుతనాోయి. 

vii. దేశాల మధయ వవాదాల పరిష్యురం కోసం అంతర్వాతీయ నాయయసాినానిో కూడా ఏర్వుటు చేస్థంద. 
viii. అంతర్వాతీయ ఒపుందాలను ఉలలంఘంచక్కండా, ఇతర దేశాలపై దండెతతక్కండా జరమన్న, ఇటలీ లను 

నానాజాతి సమితి నివారించలేకపోయింద. 
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  26.  

i. ఆస్థయా, ఆసేేలియా (ఒక ఖ్ండానికి ఒక మార్పు) 
ii. స్థంగపూర, కొరియా  

(ఒక దేశానికి ఒక మార్పు. జపాన్ ఆధీనం లోని ఏ ఇతర దేశనోయినా పరిగణంచండి) 
 

 27.  
i. భారత ప్రభుతాం పెదీ న్నటుల అయిన రూ.500, రూ. 1000 న్నటలను రదీు చేస్థ నలలధనానిో వెలికితీయడానికి 

చరయలు చేపటిటంద. 
ii. పాలనింగ్ కమిషన్ సిానంలో’ 2015 లో న్నతి ఆయోగ్ ను సాిప్ంచార్ప. 
iii. సాయం ఉపాధ్ధ కలిుంచడం కోసం తక్కువ వడ్డీ కి ర్పణ్యలను నిర్పద్యయగ యవతక్క అందసుతనాోర్ప. 
iv. డాాక్రా గ్రూప్ప లోని మహళ్లక్క జీరో వడీ్డకి ర్పణ్యలు మంజూర్ప చేయటం దాార్వ మహళా సాధ్ధకారతక్క 

ప్రయతిోసుతనాోర్ప. 
v. వవధ పథకాల దాార్వ రైతులు ప్రభుతాం సహాయం అందస్తంద. ఉదాహరణక్క రైతు భరోసా కారయక్రమం 

దాార్వ ప్రతీ వయవసాయ క్కటుంబానికి రూ.13,500/- సంవతిర్వనికి అందసుతనాోర్ప. 
vi. మహళ్లక్క, B.C.s, S.C.s, S.T.s రిజర్వాషన్ లను ర్వజకీయ రంగం లో, ఉపాధ్ధ కలున లో 

అమలుచేసుతనాోర్ప. ద్దని దాార్వ సామాజిక మార్పు జర్పగుతోంద. 
 

  28. 
i. బ్రిటిష్ అధ్ధకారం కింద వవధ సిాయిలలో సరాసతాతక పాలనతో సుమార్పగా 550 సంసాినాలు ఉండేవ. 
ii. భారత దేశంలో వలీనమవుతాయో, పాకిసాతన్ లో వలీనమవుతాయో, లేక సాతంత్రంగా ఉంటాయో 

నిరణయించుకోమని ఈ సంసాినాలను కోర్వర్ప. 
iii. ఈ సంసాినాలను భారతదేశంలో కలిపే బాధయతను 1947 ఆగసుట లో వలలభ భాయి పటేల క్క 

అపుగంచార్ప. 
iv. అతడు దౌతయ నిప్పణత తో, దూర దృషట తో వయవహరించి సంసాినాలను భారతదేశంలో కలిపే బాధయతను 

సమరివంతంగా నిరాహంచాడు. 
v. భారతదేశం లో వలీనం కావలస్థన ఆవశయకత గురించి అతడు ర్వచరిక క్కటుంబాలతో చరాలు 

మొదలుపెటాటడు. వాళ్ళు తమంతట తామ వలీనం కాకపోత్య ఆ ప్రక్రియను పూరిత చేయటానికి సైనాయనిో 
పంప్ంచాలిి ఉంటుందని కూడా అతడు సుషట పరిచాడు. 

vi. 1947 ఆగసుట 15 నాటికి కాశ్మమర్ప, హైదర్వబాదు, జ్ఞనాగఢ్ లు తప్ుంచి మిగలిన సంసాినాలన్నో 
భారతదేశంలో వలీన ఒపుంద పత్రం పై సంతకం చేశాయి. తర్పవాత రండు సంవతిర్వలలోప్ప ఈ మూడు 
సంసాినాలు కూడా భారతదేశంలో వలీనం అయ్యయటటుల చేశార్ప. 

vii. ఒకవేళ్ ఈ సంసాినాలనేో భారతదేశం లో వలీనం అయియ ఉండక పోత్య భారతెదేశం చినో దేశంగా 
ఉండేద. పర్పగు దేశాలతో అనేక సమసయలు ఎదురోువలస్థ వచేాద. 
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viii. కాబటిట మనమ పటేల పటల కృతజణత కలిగ ఉండాలి. అతని సేవలను కొనియాడాలి.  
 

 29ఎ. 
i. ద్దాపకలు పీఠభూమి కి మూడు వైప్పలా సమద్రాలు ఉనాోయి. 
ii. ఇకుడ ప్రధ్యనంగా ప్పర్వతన సఫటికకార, కఠినమైన అగో శిలలు, రూపాంతర శిలలు ఉంటాయి. 
iii. భారత పీఠభూమి లో లోహ, ఆలోహ ఖ్నిజాల వనర్పలు కూడా పెదీ మొతతంలో ఉనాోయి. 
iv. చుట్టట గుండ్రటి కొండలోత తక్కువ లోతు ఉండే వెడలుయిన లోయలు ఉనాోయి. 
v. ఈ పీఠభూమి తూర్పువైప్పకి కొదీగా వాలు కలిగ ఉంద. ద్దనికి పడమర అంచుగా పడమటి కనుమలు, 

తూర్పు అంచుగా తూర్పు కనుమలు ఉనాోయి. 
vi. ద్దనిని ప్రధ్యనంగా రండుగా వభజిసాతర్ప. ఇవ మధయ ఉనోత భూమలు (మాలాా పీఠభూమి), దకున్ 

పీఠభూమి 
vii. గంగా మైదానం తో పోలిసేత ఈ ప్రంతం పడిగా ఉంటుంద.  
viii. ఇకుడ ప్రవహంచే నదులు జీవనదులు కావు. 
ix. రండవ పంటక్క సాగున్నటి కోసం చర్పవులు, బోర్పబావులపై ఆధ్యరపడవలస్థ ఉంటుంద. 
x. ఛోటా నాగపూర పీఠభూమి లో ఖ్నిజ వనర్పలు సమృధ్ధిగా ఉనాోయి. 

 
 29బి.  

i. ఆహారం:- ప్రజలు అకుడి నేల, వరషపాతం, వేడి మొదలైన అంశాలక్క తగనటులగా పంటలను పండిసాతర్ప. 
కాబటిట వారి ఆహారప్ప అలవాటుల అకుడ పండే పంటలపై ఆధ్యరపడి ఉంటుంద. 

ii. నివాసం:- ప్రజలు అకుడి వాతావరణం మరియూ ఇతర పరిసి్థతులక్క అనుగుణంగా ఇలుల 
నిరిమంచుకొంటార్ప. అకుడ దొరికే మెటీరీయల తో ఇలుల నిరిమంచుకొంటార్ప. జపాన్ లో ప్రజలు 
భూకంపాలను తటుటకొనే వధంగా ఇలుల నిరిమంచుకొంటార్ప. 

iii. బటటలు:- ప్రజలు అకుడి వాతావరణం కి అనుగుణంగా బటటలు ధరిసాతర్ప. వేడి ప్రంతాలలో ఉండే వార్ప 
నూలు బటటలు ధరిసాతర్ప. 

iv. సంసకృతి సంప్రదాయాలు: సాినిక పర్వయవరణం ఆధ్యరంగానే అనేక సాంసుృతిక సంప్రదాయాలు 
ఏరుడాీయి.  సిానిక పర్వయవరణం ఆధ్యరంగా పండుగలు జర్పప్పక్కకోవడం అనే సంప్రదాయం ఏరుడింద. 

v. జీవన్నపాధ్ధ:- ప్రజలు తమ జీవన్నపాధ్ధ కోసం సాినిక పర్వయవరణం పై ఆధ్యరపడతార్ప. సమద్ర తీర 
ప్రంతాలలో ప్రజల జీవన్నపాధ్ధ చేపల పటటడం గా ఉంటుంద. 

vi. రవాణ్య:- రోడల, రైలేా లైన్ ల నిర్వమణం, వవధ రకాల వాహనాల వాడకం మొదలైనవ ఆ ప్రంతంలో దొరికే 
మెటీరీయల, ఆ ప్రంత భూ సారూపం, అకుడి వాతావరణం మొదలైన వషయాలపై ఆధ్యరపడి ఉంటుంద. 

     టండ్రా లలో ఉండే ప్రజలు రవాణ్య కోసం సెలడ్ా బండలను ఉపయోగసాతర్ప. 
vii. సి్థర నివాసం: ప్రజల నివాసం అకుడి పరిసి్థతులపై ఆధ్యరపడి ఉంటుంద. ఆ ప్రంతంలో ఆహారం 

సంవతిరం అంతా అందుబాటులో ఉంటే అకుడే సి్థర నివాసం ఏరురచుక్కంటార్ప. లేకపోత్య ప్రంతానికి 
ప్రంతానికి తిర్పగుతూ ఉంటార్ప. 
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viii. పరిశ్రమలు: ప్రజలు అకుడ దొరికే శ్రామిక్కలు, న్నర్ప, మడి సర్పక్కలు, ఉండే వాతావరణం మొదలైన 
వషయాలపై ఆధ్యరపడి పరిశ్రమలు నెలకొలుుతార్ప.  

 
 30ఎ. 

ఒకరికి అభివృధ్ధి అయినద మరొకరికి అభివృధ్ధి కాకపోవచుా. అద మరొకరికి వధాంసం కూడా కావచుా. 
i. వదుయత్ కోసం పారిశ్రామిక వేతతలు మరినిో ఆనకటటలు కోర్పకోవచుా. కాన్న వీటివలల భూమలు మంప్పనక్క 

గురై, గరిజనుల వంటి నిర్వాస్థత ప్రజల జీవతాలను అలలకలోలలం చేయవచుా. వాళ్ళు పెదీ ఆనకటటలను 
నిరస్థంచి తమ భూమలక్క సాగున్నటిని అందంచేలా చినో చక్ డాయమలు లేదా క్కంతలను కోర్పకోవచుా. 
ఇకుడ ఆనకటటల నిర్వమణం పారిశ్రామిక వేతతలక్క అబివృధ్ధి అయిత్య నిర్వాస్థతులైన ప్రజలక్క వధాంసం 
అయింద. 

ii. నిరంతరం పెర్పగుతునో వదుయచాకిత అవసర్వలు తీరాడం కోసం భారత ప్రభుతాం క్కడంక్కళ్మ్ లో అణు 
వదుయత్ కేంద్రానిో సాిప్ంచింద. ఇకుడి ప్రజలు వారి భద్రత, రక్షణ, జీవన్నపాధుల పరిరక్షణ కోసం 
ఉదయమించార్ప. ఈ కేంద్ర సిాపన అనేద వదుయత్ అవసరమయ్యయ ప్రజలక్క అభివృధ్ధి అయింద. ఆ ప్రంత 
ప్రజలక్క వధాంసం అయింద.  

iii. అనేక బహుళ్జాతి కంపెన్నలక్క ప్రపంచమంతా వాయపారం కోసం అవకాశాలు కలిుంచబడాీయి. ఫలితంగా 
సాినిక చినో కంపెన్నలు భారీ నష్యటలను చవ చూశాయి. కొనిో మూతపడాీయి. ప్రపంచీకరణ అనేద 
బహుళ్జాతి కంపెన్నలక్క అభివృధ్ధి అయింద. సిానిక చినో కంపెన్నలక్క వధాంసం అయింద 

iv. వయవసాయదార్పలు తమ భూమలను బలవంతంగా పారిశ్రామిక అభివృధ్ధికోసం ప్రభుతాానికి 
అపుగంచవలస్థ వచిాంద. ద్దని వలల వార్ప జీవన్నపాధులు కోలోుతార్ప. అంటే పరిశ్రమల కోసం భూమల 
సేకరణ అనేద పారిశ్రామిక వేతతలక్క అభివృధ్ధి, వయవసాదార్పలక్క వధాంసం అయింద. 

v. మఖ్యంగా పటటణ్యలలో ప్రభుతాం రోడల వసతరణ కోసం ఇళ్లను కూలిా భూమిని సేకరించడం జర్పగుతోంద. 
ద్దనివలల ప్రజలు ఇళ్ళు కోలోుయి నిర్వాస్థతులవుతార్ప. కొదీ మంద జీవన్నపాధ్ధని కూడా కోలోుతార్ప. రోడల 
వసతరణ ఆ పటటణ ప్రజలక్క అభివృధ్ధి, ఇళ్ళు కోలోుయిన వారికి వధాంసం అయింద. 
 

 30బి. 
i. భూగరభ జలాల వెలికితీత మరియూ వాడకం పై సామాజిక నియంత్రణ ఉండాలి. ద్దనితో నేను పూరితగా 

ఏకీభవసాతను. 
ii. ఈ రోజ్ఞలోల గృహ అవసర్వలకోసం, పరిశ్రమలు, వయవసాయం కోసం భూగరభ జలవనర్వ ప్రధ్యన వనర్పగా 

మారిపోయింద. 
iii. ప్రభుతాం న్నటి సంరక్షణ కోసం అనేక చటాటలు చేసుతంద. ఉదాహరణక్క WALTA చటటం. అయిత్య అవ ప్రజల 

సహకారం లేనిదే ఫలప్రదం కావు. 
iv. ప్రజలు తమంతట తామగా న్నటి వాడకం పై సాయం నియంత్రణ వధ్ధంచుకోవాలి. న్నటిని వృధ్య 

చేయక్కండా జాగ్రతతగా వాడుకోవాలి. 
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v. ప్రజలు ఆ ప్రంతం లో లభించే న్నటిని బటిట ప్రణ్యళికలను తయార్ప చేసుకోవాలి. హవార్వ బజార్పలోని 
ప్రజలు న్నటిని సమరివంతగా వాడుకోవడానికి, సంరక్షంచడానికీ ప్రణ్యళికలు తయార్పచేసుక్కనాోర్ప. 
వాటిని అందరూ సాచఛందంగా అమలుచేస్థ అభివృధ్ధిని సాధ్ధంచార్ప. 

vi. ప్రజలు మరీ లోతుగా బోర వెలి ను త్రవార్వదు. వీటిని తీసేటప్పడు ప్రభుతాం రూపందంచిన నియమ 
నిబంధనలు పాటించాలి. 

vii. భూగరభ జల వనర్ప ఉమమడి వనర్ప. ఇద ప్రజలందరికీ చందుతుంద. కాబటిట బోర వెల యజమాని తన 
ఇషటం వచిానంత న్నర్ప తోడడానికి హక్కు లేదు. 

viii. ప్రజలు ఇంక్కడు గుంతలను నిరిమంచి భూగరభ జల మటటం పెరిగందుక్క ద్యహదం చేయాలి. 
ix. ప్రజలు చటలను నరకర్వదు. అందువలల భూగరభ జలాలు ప్రభావతమవుతాయి. చటలను నాటి న్నటి సంరక్షణక్క 

తోడుడాలి. 
x. ప్రజలు బోర్ప బావులక్క బదులుగా బావులు త్రవానటలయిత్య న్నటి వాడకం తగుగతుంద. 

 
 31ఎ.  

i. ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రజల పటల దేాషం, అవధులు లేని అధ్ధకారంతో ఫాస్థజం అనే భావజాలం తీవ్రరూపం 
దాలిాంద. 

ii. ఈ కాలంలోనే ప్రజలలో ప్రజాసాామిక ఆకాంక్షలు చిగుర్పలు తొడగసాగాయి. 
iii. అంతటా అక్షర్వసయతా సాయిి బాగా  పెరిగంద. 
iv. అంతటా సగటు జీవత కాలం అపారంగా పెరిగంద. 
v. స్థనిమాలు వంటి కొతత కళ్లు ఆవరభవంచాయి. 
vi. వజాున శాస్త్రం బాగా అభివృదీ చంద పరమాణువు, జీవుల రహసాయనిో చేదంచింద. 
vii. మహళ్లక్క ఓటు హక్కును పాశాాతయ దేశాలలో మొదటగా ఈ కాలంలోనే కలిుంచార్ప. 
viii. ప్రపంచంలో వందక్క పైగా దేశాలు వలస పాలన నుంచి వమకిత పంద సాాతంత్రయం పందాయి. 
ix. కొనిో దేశాలోల సమానతాం, సౌభ్రాతృతా స్థదాంితాలతో నమిమన సమాజానిో నిరిమంచటానికి ప్రయతోం 

జరిగంద. 
x. కొనిోదేశాలోల ర్వజకీయ సేాచాలతో ఉదారవాద ప్రజాసాామాయలు, పెటుటబడిదారీ ఆరికి వధ్యనం నిర్వమణ్యనికి 

ప్రయతోం జరిగంద. 
xi. ఇదే సమయంలో తీవ్ర ఆరికి మాందయం (గ్రేట్ డిప్రెషన్) సంభవంచి ఆరిిక వయవసి చినాోభినోం అయింద. 

ప్రజలు పెదీ సంఖ్యలో నిర్పద్యయగులయాయర్ప. 
xii. రండు ప్రపంచ యదాిలు సంభవంచి లక్షలాద మంద చనిపోయార్ప. ఇంకా ఎన్నో లక్షల మంద 

నిర్వాస్థతులయాయర్ప. 
xiii. పై వధంగా 20 వ శతాబీం ఎన్నో ఆశలు, ప్రయోగాలు, ప్రమాదకర పరిణ్యమాల సమ్మమళ్నంగా మారడం 

వలన ఈ యగానిో చరిత్రకార్పడైన ఎరిక్ హాబ్సి బామ్ తీవ్ర సంచలనాల యగం గా పేరోునాోడు. 
 31బి. 

i. సాధ్యరణ ఎనిోకలు వాయిదాపడాీయి. 
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ii. అనేక ప్రధమిక హక్కులను నిలిప్వేశార్ప. 
iii. పత్రికా సాాతంత్రయం పై అనేక ఆంక్షలు వధ్ధంచార్ప. 
iv. అనేకమంద ర్వజకీయ ప్రతయరి్పలను జైళ్ులోల నిరభంధ్ధంచార్ప. 
v. ఏ కారణం లేక్కండా అరసుట చయయటం, హంస్థంచడం, పరహక్కులక్క భంగం కలిగంచటం వంటి అనేక 

సంఘటనలు చోటుచేసుక్కనాోయి 
vi. మరికివాడలను తొలగంచార్ప. 
vii. బలవంతంగా క్కటుంబ నియంత్రణ ఆపర్వషనుల చేయించార్ప. 
viii. ప్రభుతా కారయక్రమాల పటల తమక్కనో అసంతృప్తని వెలలడించే’ అవకాశం ప్రజలక్క లేక్కండా పోయింద. 
ix. ఇందర్వగాంధీ తనవదీ అధ్ధకార్వలను కేంద్రీకృతం చేసుకొంద. 
x. ఈ కాలంలో చప్పుకోదగన మరొక మఖ్య పరిణ్యమం ర్వజాయంగానికి చేస్థన 42వ సవరణ. ఇద అనేక 

మార్పులను తీసుకొచిాంద. వాసతవంగా చప్పుకోవాలంటే ద్దనివలల దేశ ప్రజాసాామయ సాభావం 
బలహీనపడింద. 

  32ఎ.   

i. మధయ ప్రదాన శకిులైన జరమనీ, ఆసిియా- హంగేరీ, బ్రిటన్, రష్ణయ, ఇటలీ, ఫ్రాన్ి ల సైనిక ఖరుచ. 
ii. 1914 
iii. పరిగింద్ధ 
iv. జరమనీ, ఆసిియా- హంగేరీ, బ్రిటన్, రష్ణయ, ఇటలీ, ఫ్రాన్ి 

   32 బి. 

i. జెడియు, యస్ ఎ డి, ఎఐఎడిఎంకె, జెకె ఎన్ సి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్, బిజూ జనతా ద్ళ్, శివ్ సేన 
ii. జెడి, డిఎంకె, ఎజిపి, టిడిపి, జెకె ఎన్ సి 
iii. సి పి ఎం 
iv. 1980 ల నుంచి సంకీరు ప్రభుతావలు 
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33 ఎ.   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    33 బి. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. కన్నయకుమారి 

2. బీహార్ 

3. మలబార్ తీరం 

4. సిమా ా

6. నరమద్ నద్ధ 

7. బ్రహమపుత్ర నద్ధ 

1. రష్ణయ 

2. జపాన్ 

3. భారతదేశం 

5. అమెరికా 

6. చైన్న 

7. ఫ్రాన్ి 

8. ఇటలీ 
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జిల్లా ఉమమడి పరీక్షా విభాగం, విజయనగరం 

సంగ్రహణాతమక మద్ధంపు: జూన్ 2021 
సంఘిక శాస్త్రం పేపర్ – I & II (తెలుగు మీడియం) 

మాద్ధరి ప్రశాి పత్రం-1 
తరగతి:10                                    (గరిష ్మారుకలు:100 )                          సమయం: 3.15 గం. 

విదాయరిులకు స్తచనలు : 
6. ప్రశిపత్రము చదువుకోవ్డానికి 15 నిముష్ణలు, జవాబులు రాయడానికి 3.00 గం. సమయం 

కేటాయించబడింద్ధ. 
7. అనిి ప్రశిలకు సమాధాన్నలను సమాధానపత్రాలలో రాయండి. 
8. ఈ ప్రశిపత్రంలో మొతిం 4 విభాగాలు (సెక్షన్ లు) ఉంటాయి. 
9. అనిి ప్రశిలకు సమాధాన్నలు సుష్ంగా రాయాల్స. 
10. సెక్షన్-4 లో మాత్రమే అంతరగత ఎంపిక ఉంట్లంద్ధ. 

సెక్షన్- I 
గమనిక: 1. అనిి ప్రశిలకు జవాబులు రాయాల్స. 
            2. ప్రతి ప్రశికు 1 మారుక        12 x 1 = 12 
 
1. సేవా రంగానిి మూడు ఉప రంగాలుగా విభజించవ్చుచ. 

i. వాయపారం, హోటళుళ, రవాణా, ప్రసరాలు 
ii. ఆరిిక, బీమా, సాిరాసాి 
iii. ? 
మూడవ్ ఉప రంగం పేరు రాయండి. 

2. నిరవహణ పట్ల్బడికి ఏవేని రండు ఉదాహరణాలను ఇవ్వండి. 
3. బ్రహమపుత్ర నద్ధని సంగ్ పో గా ఏ ప్రాంతంలో పిలవ్బడుతుంద్ధ? 

ఎ. అసిం  బి. టిబ్జట్స  సి.అరుణాచల్ ప్రదేశ్  డి.చైన్న 
4. క్రంద్ధ పటి్కను పరిశీల్సంచి, ద్ధగువ్నీయబడిన ప్రశికు సమాధానం రాయండి. 

రంగం ఉపాధి 
1972-73 2009-10 

వ్యవ్సయ రంగం 74% 53% 
పారిశ్రామిక రంగం 11% 22% 

సేవా రంగం 15% 25% 
 

21T & 22T 
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5. సతుురా, వింధయ, నీలగిరి, ఆరావ్ళి: వీటిని వాటి యొకక ఉనికిని ఆధారంగా ఉతిరం నుండి ద్క్షిణానికి 
అమరచండి. 

6. ద్ధగువ్ బార్ గ్రాఫ్ ను అనుసరించి, తకుకవ్ ల్సంగ నిషుతిి నమోదైన్న సంవ్తిరం ఏద్ధ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
7. క్రంద్ధ పేరొకని సమాచారానిి మొద్ట జతను పరిశీల్సంచి రండవ్ జతను పూరిిచేయుము. 

మిన్ : ప్రజాసవమయం :: సన్ : ? 
8. ద్ధగువ్ సంఘటనలను కాల క్రమంలో రాయండి. 

ముసాిం లీగ్ ఏరాుట్ల, రాజ భరణాల రదుద, రాయల్ నౌక ద్ళ్ం నిరహార దీక్ష, ఐ.ఎన్.ఎ. ఎరాుట్ల 
9. i) ద్వంద్వ న్నయయ స్తత్రాలు సమాఖయ ప్రభుతవ లక్షణం 

ii) అఖిల భారత సేవ్లు ఏక కేంద్ర ప్రభుతవ లక్షణం 
పై రండు వాకాయలలో ఏద్ధ సతయం. 
ఎ. i మాత్రమే బి. ii మాత్రమే సి. i మరియు ii  డి. ఏద్ధ కాదు. 

10. ద్ధగువ్ వాటిలో భారతదేశ రాజకీయ పార్ీలకు సంబంధించి భినింగా ఉని దానిి గురిించండి. 
బి.జె.పి, డి.ఎం.కె, టి.డి.పి, ఎస్.ఏ.డి 

11. సమాచార హకుక చటా్నిి భారత ప్రభుతవం ఎపుుడు జారీ చేసింద్ధ? 
12. 1990 తరువాత రండు దేశాలలో కూడా అణావయుధాలు తగగటానికి కారణంను రాయండి? 
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సెక్షన్- II 
గమనిక: 1. అనిి ప్రశిలకు జవాబులు రాయాల్స. 
          2. ప్రతి ప్రశికు 2 మారుక        8 x 2 = 16 
13. భారతదేశంలోని వివిధ దీవుల సమూహాలను రాయండి. 
14. “నిశశబద వ్శంతం” పుసిక రచయిత ఎవ్రు? దాని ప్రధాన ఇతివ్ృతిం ఏమిటి? 
15. క్రంద్ధ పటానిి పరిశీల్సంచి, ద్ధగువ్ ప్రశిలకు సమాధాన్నలను రాయండి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ఎ) న్యయ ఢిలీా ఏ నద్ధ ఒడుాన కలదు? 
 బి) గంగా నద్ధ పాయ పేరును రాయండి 
16. వ్లస వెళా్ల వాళ్ళ సమసయలను తగిగంచటానికి ఏవేని రండు స్తచనలను చేయండి. 
17. సంకీరు ప్రభుతవం అనగానేమి? ఏవేని రండు సంకీరు ప్రభుతావలను రాయండి. 
18. “దురహంకారపూరిత జాతీయవాద్ం రండు ప్రపంచ యుదిాలకు ఒక ప్రధాన కారణం” మీ సంత పదాలతో 
వాయఖ్యయనించండి. 
19. ప్రసుిత సమాజం పై భోపాల్ గాయస్ దురఘటన ప్రభావాలను రాయండి. 
20. కివట్స ఇండియా ఉద్యమం గురించి రాయండి. 

సెక్షన్- III 
గమనిక: 1. అనిి ప్రశిలకు జవాబులు రాయాల్స. 
          2. ప్రతి ప్రశికు 4 మారుకలు        8 x 4 = 32 
 
21. ప్రదేశం, పరిసాితి అంశాలను నిరవచించండి. మీరు ఉంట్లని ప్రాంతం నుండి రండేసి ఉదాహరణలు రాయండి. 
22. ప్రపంచీకరణ ప్రసుిత భారతీయ సమాజంపై ఎట్లవ్ంటి ప్రభావాలను చూపుతుంద్ధ? 
23. ప్రజా పంపిణి వ్యవ్సా మెరుగు పరుచుటకు స్తచనలను చేయండి. 
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24. ద్ధగువ్ పటి్కను ఆధారంగా బార్ గ్రాఫ్ ను తయారుచేయండి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. ప్రసుిత భారతదేశంలో ఎనిికల నిరవహణలో ఎదురొకంట్లని సవాళ్ళను రాయండి. 
26. రండు ప్రపంచ యుదిాల పరాయవ్సన్నలను రాయండి. 
27. రాజ సంసాన్నల విలీనంలో సరాిర్ పటేల్ పాత్రను ప్రసంశించండి. 

     28. క్రంద్ధ పటానిి చద్ధవి, ద్ధగువ్ ప్రశిలకు సమాధాన్నలను రాయండి. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      ఎ) ఏ ఆసియా దేశం డచ్ ఈస్్ ఇండీస్ వ్లస రాజయంగా ఉండేద్ధ? 
      బి) రండవ్ ప్రపంచ యుద్ి కాలంలో జపాన్ నియంత్రణలో లేని ఏవేని రండు దేశాలను రాయండి. 



63 | P a g e  
 

DCEB- VIZIANAGARAM 

 
సెక్షన్- IV 

గమనిక: 1. అనిి ప్రశిలకు జవాబులు రాయాల్స. 
      2. ప్రతీ ప్రశికూ అంతరగత ఎంపిక కలదు. వాటి నుండి ఒకటి ఎంపిక చేసుకొని రాయవ్లెను. 
          3. ప్రతి ప్రశికు 8 మారుకలు        5 x 8 = 40 
29. ఎ. భారతదేశంపై హమాలయాల ప్రాముఖయతను వివ్రించండి? 
     (లేదా) 
     బి. భారతదేశంపై శీతోషుసాితి మారుు, భూగోళ్ం వేడేకకటం యొకక ప్రభావానిి రాయండి? 
30. ఎ. వేరు వేరు వ్యకిులకు వేరు వేరు అభివ్ృద్ధి లక్షాయలు ఉండవ్చుచ. మరియు ఒకరికి అభివ్ృద్ధి అయినద్ధ       
మరొకరికి అభివ్ృద్ధి కాకపోవ్చుచ. అద్ధ మరొకరికి విధవంశం కూడా కావ్చుచ. ఈ భావ్నలను మీ సంత 
ఉదాహరణలతో వాయఖ్యయనించండి? 
     (లేదా) 
     బి. హవారే బజార్ లో నీటి సంరక్షణకు చేపటి్న చరయలను రాసి, మీ సంత పదాలతో వాటిని వాఖ్యయనించండి. 
31. ఎ. సమ్రాజయవాద్ం, రహసయ ఒపుందాలు, సైనిక వాద్ం లను నిరవచించి, అవి రండు ప్రపంచ యుదిాలకు ఏ 
విధంగా కారణమయాయయో రాయండి. 

        (లేదా) 
బి. ఒక పార్ీ ఆధిపతయం అంటే ఏం అరిం చేసుకున్నిరు? అద్ధ ఎనిికలలో మాత్రమే అధిపతయమా, లేక సిదాింత 

భావ్జాలంలో కూడా అధిపతయమా? మీ కారణాలను పేరొకంటూ  చరిచంచండి. 
 
32. ఎ. క్రంద్ధ బార్ గ్రాఫ్ ను చద్ధవి, ద్ధగువ్ ప్రశిలకు సమాధాన్నలు రాయండి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) ఏ శతాబదంలో ప్రతి వెయియ 
మంద్ధకి మరణాలు ముందు 
శతాబదం కంటే తగిగంద్ధ? 

ii) 1500 నుండి 1999 మధయ 
కాలంలో యుది్ మరణాలు 
పరగటానికి కారణాలను 
రాయండి? 

iii) 16 వ్ శతాబింలో ఎనిి 
యుది్ మరణాలు 
నమోద్యాయయి? 

iv) 1900-1999 సమాచారంలో 
44.4 అనునద్ధ దేనిని 
స్తచిసుింద్ధ? 
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     (లేదా) 

          బి. క్రంద్ధ కాల క్రమ పటి్కను చద్ధవి, ద్ధగువ్ ప్రశిలకు సమాధాన్నలను రాయండి.  
iv) ఆపరేషన్ బ్లాస్ర్ ఏ సంవ్తిరంలో చోట్ల చేసుకుంద్ధ? 
v) శ్రీలంకతో ఒపుంద్ం కుదురుచకుని ప్రధాన మంత్రి ఎవ్రు? 
vi) నేషనల్ ఫ్రంట్స ప్రభుతవం కాలంలో ప్రధాన మంత్రుల పేరాను రాయండి. 
vii) మండల కమీషన్ ఏ అంశంపై పనిచేసింద్ధ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    33. ఎ) ఇవ్వబడిన భారతదేశ పటములో క్రంద్ధ పేరొకని ప్రాంతాలను గురిించండి. 

     i. పశిచమ కనుమలలో ఎతెతిన శిఖరం 

  ii. హవారే బజారు గల రాష్ట్రం 

  iii. థార్ ఎడారి 

  iv. లేహ్ 
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     (లేదా) 

            v. మొట్మొద్ట రసయన ఎరువులను, క్రమిసంహార మందులను నిషేధించిన రాష్ట్రం 

  vi. భారతదేశ ప్రధాన భూభాగానికి ద్క్షిణాన చిట్చివ్రి ప్రాంతం 

  vii. ముంబాయి 

  viii. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ 

     33. బి. ఈ క్రంద్ధ అంశాలను ఇవ్వబడిన ప్రపంచ పటములో గురిించండి. 

   i. మే న్నలుగు ఉధయమం జరిగిన నగరం   
   ii. మిత్ర రాజయ కూటమికి న్నయకతవం వ్హంచిన దేశం 
   iii. సెరిబయా 
   iv. తైవాన్ 

      (లేదా) 

ix. న్నన్నజాతి సమితి కేంద్రకారాయలయం గల నగరం   
x. త్రిరాజయ కూటమికి న్నయకతవం వ్హంచిన దేశం 
xi. న్నగసకి 
xii. సెయింట్స పీటర్ి బర్గ 
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జిల్లా ఉమమడి పరీక్షా విభాగం, విజయనగరం 

సంగ్రహణాతమకమద్ధంపు: జూన్ 2021 
సంఘికశాస్త్రంపేపర్ – I & II (తెలుగుమీడియం) 

మాద్ధరిప్రశాిపత్రం-2 
తరగతి:10                                    (గరిష ్మారుకలు:100 )                          సమయం: 3.15 గం. 

విదాయరిులకుస్తచనలు : 
1. ప్రశిపత్రముచదువుకోవ్డానికి 15 నిముష్ణలు, జవాబులురాయడానికి 3.00 గం. 

సమయంకేటాయించబడింద్ధ. 
2. అనిిప్రశిలకుసమాధాన్నలనుసమాధానపత్రాలలోరాయండి. 
3. ఈ ప్రశిపత్రంలోమొతిం 4 విభాగాలు (సెక్షనుా) ఉంటాయి. 
4. అనిిప్రశిలకుసమాధాన్నలుసుష్ంగారాయాల్స. 
5. సెక్షన్-4 లోమాత్రమేఅంతరగతఎంపికఉంట్లంద్ధ. 

సెక్షన్- I 
గమనిక: 1. అనిిప్రశిలకుజవాబులురాయాల్స. 
         2. ప్రతిప్రశికు 1 మారుక        12 x 1 = 12 
1. భారత ఆరిిక వయవసి మూడు రంగాలుగా వభజింపబడింద. 

i. ప్రథమిక రంగం : వయవసాయం 
ii. దాతీయరంగం : పరిశ్రమలు  
iii. తృతీయ రంగం :    ? 

2. సరైన వాకాయనిో గురితంచండి  

i. హమాలయ నదులనీి జీవనదులే 

ii. హమన్ననదాలు హమాలయ నదులక్క కావలస్థన న్నటిని అందసాతయి  

A. రండూ సరైనవే B. రండూ సరైనవ కావు  C. 1 మాత్రమ్మ సరైనద D. 2 మాత్రమ్మ సరైనద 
3. AGW అనగా _________________________________ 
4. ద్దాపకలు నద్ద వయవసి లోని నదులు  

1. గోదావరి  2. కృషణ   3. తుంగభద్ర  4. మహానద  
A. 2 మాత్రమ్మ  B. 2,3 మాత్రమ్మ  C. 1,4 మాత్రమ్మ  D. పైవన్నో  

5.  
 

 

ప్రంతం హర్వయనా పంజాబ్స ఆంధ్రప్రదేశ్ కేరళ్ 
లింగ నిషుతిత 879 895 993 1034 

21T& 22T 
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• ఏ ర్వష్ట్రంలో లింగ నిషుతిత ఎక్కువగా ఉంద? 
6. క్రింద ర్వష్యేలను తూర్పు నుండి పడమరక్క అమరాండి. 

అస్ం,  మధయప్రదేశ్,  అర్పణ్యచల ప్రదేశ్,  గుజర్వత్ 
7. జతపరచండి. 

i) రష్యయ వపలవం   ( ) a) 1933 
ii) మూడు మిత్ర దేశాల కూటమి ( ) b) 1924 
iii) య.ఎస్.ఎస్.ఆర ఏర్వుటు ( ) c) 1917 
iv) ఎనేబిాంగ్ యాక్ట  ( ) d) 1907 
A) a,b,c,d B) c,d,b,a C) c,b,a,d D) d,c,b,a 
 

8. రష్యయ పారలమెంట్ : డ్యయమా, జపాన్ పారలమెంట్ :  ? 
9. “సన్” అనగా జాతీయవాదం, “మిన్” అనగా ప్రజాసాామయం, “చుయి” అనగా ? 
10. క్రంద్ధ సంఘటనలను కాలక్రమంలో అమరచండి. 

a) కివట్స ఇండియా ఉదయమం B) గాంధీజీ హతయ  C) కేబినెట్ మిషన్  D) మస్థలం లీగ్ ఏర్వుటు 
11. పకున చూపబడిన లోగో  ఏ అంతర్వాతీయ సంసిక్క చందనద?  
12. ప్రసుతత భారత ప్రధ్యన ఎనిోకల కమిషనర ఎవర్ప? 

 
 
 

సెక్షన్- II 
గమనిక: 1. అనిిప్రశిలకుజవాబులురాయాల్స. 
           2. ప్రతిప్రశికు 2 మారుక        8 x 2 = 16 
 
13. భారతదేశ ఉనికిని గురించి కొనిో వాకాయలు వ్రాయండి. 
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14. “పర్వయవరణ్యనిో ప్రకృతి పెటుటబడి అని ప్లుసాతర్ప” దీనిని వాయఖ్యయనించండి 
15. భారతీయ వయవసాయ సాగు వధ్యనంలో ఇటీవల చోటు చేసుక్కనో కారయలాపాలేవ? 
16. సమాచార హక్కు చటటం ప్రజాసాామాయనికి ఉనో అసలైన సూఫరితని తెలియజేసుతంద. ద్దనిని మీర్ప ఎలా 
సమరిిసాతర్ప? 
17. ప్రచఛనో యదిం గురించి వ్రాయండి. 
18. పశిామబంగాలోలని ఆపర్వషన్  బర్వగ గురించి వ్రాయండి 
19. యుదాదలను నివారించడం పై ఏవైనా రండు నినాదాలు ర్వయండి. 
20. క్రంద్ధ డయాగ్రామ్ ను పరిశ్మలించి సమాధ్యనాలు వ్రాయమ 
  
 
 
  

 
సెక్షన్- III 

గమనిక: 1. అనిిప్రశిలకుజవాబులురాయాల్స. 
          2. ప్రతిప్రశికు 4 మారుకలు        8 x 4 = 32 
 
21. అబాుయిలతో పోలిసేత అమామయిల చదువుకు తలిలదండ్రులు తక్కువ ప్రధ్యనయత ఎందుక్క ఇసాతర్ప? 
22. భారతదేశ శ్మతోషణసి్థతి ని ప్రభావతం చేసే అంశాలు వవరించండి 
23. హవార్వ బజార నేపథయంలో ప్రథమికంగా భూగరభజలాల నియంత్రణ అనేద సమాజం లేదా ప్రజల చేతిలో   
ఉంటుందా? ఏవధంగాన్న వవరించండి 
24. భారతదేశ సాగు వధ్యనంలో ఎలాంటి మార్పులు చోటుచేసుక్కనాోయి 
25. సామాజిక ఉదయమాల మౌలిక అంశాలు ఏమిటి? 
26. పటిటకను పరిశ్మలించి సమాధ్యనాలు ఇవాండి 
 
 
 
 
 
 
 

 
i. టిడిప్ పారీట ని ఎవర్ప సాిప్ంచార్ప? 

పారీ ్పేరు రాష్ట్రం సపాకులు 
1. BLD ఉతతరప్రదేశ్ చరణ్ స్థంగ్ 
2. DMK తమిళ్నాడు C.N.అన్నిదొరై 
3. SAD పంజాబ్స సుఖ్ బీర్ సింగ్ బాద్ల్ 
4. TDP ఆంధ్ర ప్రదేశ్ N.T.ర్వమార్వవు  

 

i. 2007-08  లో ఎంత శాతం మంద షెడూయల 
క్కలాలు వార్ప వలస వెళాలర్ప 

ii. 2007-08 లో కాలానుగుణ వలసదార్పలలో 
ఎవరి శాతం ఎక్కువగా ఉంద? 
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ii. D.M.K.ను విసిరింపుము. 
iii. పంజాబ్స క్క చందన పారీట ఏద? 
iv. స్షలిసుట స్థదాింతాలతో ఏరుడిన పారీట ఏద? 

 
27. ప్రకకన ఇవ్వబడిన పటానిి చద్ధవి ఈ క్రింద వాటికి సమాధ్యనాలు ర్వయండి. 

i. జపాన్ నియంత్రణలో లేని దేశాల పేర్పల ర్వయండి 
ii. పటంలో న్నవు పరిశ్మలించిన ఖ్ండాల పేర్పల ర్వయమ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. “మే న్నలుగు ఉదయమం” గురించి ర్వయండి. 

 
సెక్షన్- IV 

గమనిక: 1. అనిిప్రశిలకుజవాబులురాయాల్స. 
      2. ప్రతీప్రశికూఅంతరగతఎంపికకలదు. వాటినుండిఒకటిఎంపికచేసుకొనిరాయవ్లెను. 
          3. ప్రతిప్రశికు 8 మారుకలు        5 x 8 = 40 
29. ఎ. భారత తూర్పు తీర మైదాన ప్రంతాలు పడమటి తీర మైదాన ప్రంతాల మధయ పోలికలు త్యడాలు ఏమిటి? 
     (లేదా) 
బి. ఆహార భద్రత అనగానేమి? అహార భద్రకు ప్రజా పంపిణీ వ్యవ్సాకు మధయ సంబంధానిి రాయండి? 
30. ఎ. “అవయవసి్థకృత రంగంలోని కారిమక్కలక్క కూలీ, వైద్యం భద్రత వ్ంటి అంశాలలో రక్షణ కావాలి” ద్దనిని మీర్ప 
అంగ్లకరిసాతర్వ? లేదా? మీ సమరినను తెలియజేయండి? 
     (లేదా) 
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బి. “పటటణీకరణ పెరగడం అంటే ప్రజల అవకాశాలు పెరగడం, ఆరిిక కారయకలాపాలు పెరగడం వంటివ ఒకుటే   
కాదు. దానివలల ఎన్నో సమసయలు కూడా ఉతునోమవుతాయి” పటటణీకరణ అనేక సమసయలక్క దారి తీసుతంద.  ద్దనిపై 
వాయఖ్యయనించండి  
31. ఎ. రండు ప్రపంచ యదాిల క్క దారితీస్థన మఖ్య కారణ్యలు ఏమిటి?     

      (లేదా) 
బి. తీవ్ర ఆరిిక మాందయం ఎటువంటి ఫలితాలక్క దారితీస్థంద? 
 

32. ఎ. పటి్కను పరిశ్మలించి సమాధ్యనాలు ర్వయండి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
     (లేదా) 

బి. ఇవాబడిన బార గ్రాఫ్ ను పరిశ్మలించి సమాధ్యనాలు ర్వయండి 
i. ఏ ఏ సంవతిర్వలలో ఎక్కువ సవరణలు జరిగాయి? 
ii. 1991-2000 కాలవయవధ్ధలో ఎనిో సవరణలు జరిగాయి? 
iii. ర్వజాయంగానిో సవరించే అధ్ధకారం ఎవరికి కలదు? 
iv. ఏ ప్రధ్యనమంత్రి కాలంలో ఎక్కువ సవరణలు జరిగాయి? 

 

i) మొదటి ప్రపంచ యదాినికి తక్షణ కారణం 
ఏమిటి? 

ii) రష్యయ వపలవం ఏ సంవతిరంలో 
ప్రరంభమైంద? 

iii) 1919 లో ఏరుడిన అంతర్వాతీయ సంసి 
ఏద? 

iv) ఏ సంవతిరంలో రండవ ప్రపంచ యదిం 
అంతమైంద? 
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    33. ఎ)ఇవ్వబడినభారతదేశపటములోక్రంద్ధపేరొకనిప్రాంతాలనుగురిించండి. 

  i. దక్షణ భారతదేశంలో ఎతెతతన శిఖ్రం 
  ii. ప్రవాళ్ భితితకల ద్దవులు 
  iii. మంబాయి 
  iv. ధ్యర ఎడారి 
     (లేదా) 

  v. త్రిభుజాకార పీఠభూమి 
  vi. ఆర్వవళి పరాతాలు 
  vii. అమర కంటక్ లో ప్పటిట పశిామంగా ప్రవహంచే నద 
  viii. సరాకర్ తీరం  
33. బి. ఈ క్రంద్ధఅంశాలనుఇవ్వబడినప్రంపంచపటములోగురిించండి. 

   i. 1918లో మహళ్లక్క ఓటు హక్కు కలిుంచిన దేశం   
   ii. మొదట పంచవరష ప్రణ్యళికలు ప్రరంభించిన దేశం 
   iii. యూ.ఎస్. ఏ. 
   iv. భారతదేశం 

      (లేదా) 

   v.  గ్రీన్ పీస్ సంసి ప్రధ్యన కార్వయలయం  
vi. అంతర్వాతీయ నాయయ సిానం ఉనో దేశం  

       vii. జపాన్  
   viii. బంగాలదేశ్ 
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జిల్లా ఉమమడి పరీక్షా విభాగం, విజయనగరం 
సంగ్రహణాతమక మద్ధంపు: జూన్ 2021 

సంఘిక శాస్త్రం పేపర్ – I & II (తెలుగు మీడియం) 

మాద్ధరి ప్రశాి పత్రం-3 
తరగతి:10                                    (గరిష ్మారుకలు:100 )                          సమయం: 3.15 గం. 

విదాయరిులకు స్తచనలు : 
1. ప్రశిపత్రము చదువుకోవ్డానికి 15 నిముష్ణలు, జవాబులు రాయడానికి 3.00 గం. సమయం 

కేటాయించబడింద్ధ. 
2. అనిి ప్రశిలకు సమాధాన్నలను సమాధానపత్రాలలో రాయండి. 
3. ఈ ప్రశిపత్రంలో మొతిం 4 విభాగాలు (సెక్షన్ లు) ఉంటాయి. 
4. అనిి ప్రశిలకు సమాధాన్నలు సుష్ంగా రాయాల్స. 
5. సెక్షన్-4 లో మాత్రమే అంతరగత ఎంపిక ఉంట్లంద్ధ. 

సెక్షన్- I 
గమనిక: 1. అనిి ప్రశిలకు జవాబులు రాయాల్స. 
            2. ప్రతి ప్రశికు 1 మారుక        12 x 1 = 12 

1. మొదటి జతలోని సమాచారం మధయ ఉనో సంబంధం ఆధ్యరంగా రండవ దానిని పూరించండి. 
     కర్వణటక  : కనర్వ తీరం      :  :     తమిళ్నాడు  :      ? 
2.  ఈ క్రింద వాకాయలను పరిశ్మలించండి. 

 ఎ. భూమితో పోలిసేత సమద్రం చాలా నిదానంగా వేడెక్కుతుంద, నిదానంగా చలలబడుతుంద. 
 బి. పగటిపూట భూమి మీద నుండి సమద్రం మీదక్క, ర్వత్రిపూట సమద్రం మీద నుండి భూమిమీదక్క     
      గాలులు వీసాతయి. 
ప్రశో: పై రండు వాకాయలలో ఏవ సరైనవ? 
ఎ మాత్రమ్మ;      బి మాత్రమ్మ;     ఎ & బి రండూ సరైనవే;         పైవేవీ కావు. 

3. మహానగర్వలక్క సంబంధ్ధంచి భినోంగా ఉనోద ఏద? 
ఢిలీల;       మంబాయి;        చనెతో ;         కోల కతా  

4. బహుళ్ పంటల సాగు అంటే ఏమిటి? 
5. క్రింద వాటిని సరైన కాలక్రమం లో అమరాండి. 

రష్యయ వపలవం;      తీవ్ర ఆరిిక మాందయం;    మొదటి ప్రపంచ యధిం;   నానాజాతి సమితి ఏర్వుటు 
6. క్రింద సమాచార్వనిో పూరించండి 

హటలర  - జరమన్న 
సాటలిన్  - రష్యయ 
రూస్ వెలట - ? 

21T & 22T 
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7. తెభాగ ఉదయమం అంటే ఏమిటి? 
8. క్రిందవాటిలో అమెరికాక్క సంబంధ్ధంచనద 

నాట ఒపుందం;      వార్వి ఒపుందం;      మారషల ప్రణ్యళిక;   నూయ డ్డల వధ్యనం 
9. క్రింద పటిటక ను పరిశ్మలించి ప్రశోక్క సమాధ్యనం ర్వయండి. 

 
 

• ఆరోగయంలో ఏ ర్వష్ట్రం మెర్పగైన సాినంలో ఉంద? 
10. క్రింద గ్రాఫ్ ను పరిశ్మలించి ప్రశోక్క సమాధ్యనం ర్వయండి. 

 
 

• ఏ ర్వష్ట్రం లో ప్రజా పంప్ణీ వయవసి సమరివంతంగా పనిచేయడం లేదు? 
11.  1950 జనవరి 26 న మనం వైర్పధ్యయలతో కూడిన జనజీవనంలోకి ప్రవేశించబోతునాోం. ర్వజకీయాలలో 

సమానతాం ఉంటుంద, కాన్న సామాజిక, ఆరిిక అంశాలలో అసమానతాం ఉంటుంద. ర్వజకీయాలలో ఒక వయకిత – 
ఒక ఓటు, ఒక ఓటు – ఒకే వలువ అనో సూత్రానిో గురితంచబోతునాోం. 
ప్రశో:- ర్వజకీయాలలో సమానతాం అంటే ఏమిటి? 
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12. క్రింద నదులను ఉతతరం నుండి దక్షణ్యనికి అమరాండి. 
గోదావరి,     కావేరి,      గంగా,      నరమదా 

సెక్షన్- II 
గమనిక: 1. అనిి ప్రశిలకు జవాబులు రాయాల్స. 
            2. ప్రతి ప్రశికు 2 మారుక        8 x 2 = 16 
 

13. జాతీయాదాయం అంటే ఏమిటి? ఇద వవధ దేశాలను పోలాడానికి ఉపయోగపడుతుందా? 
14. చిపోు అంటే ఏమిటి? ఈ ఉదయమం ఏ ర్వష్ట్రం లో ప్రరంభమయింద? 
15. మొదటి ప్రపంచ యధ్యినికి దారి తీస్థన ప్రధ్యనమైన ద్దరఘకాలిక కారణ్యలు ఏవ? 
16. బ్రిటన్ ర్వజ్ఞ, భారత అధయక్షుని సాినాలలో త్యడా ఏమిటి? 
17.  క్రింద పేర్వను చదవ ప్రశోక్క సమాధ్యనం ర్వయండి 

 ఇటీవలి కాలంలో భారతదేశంలో పెటుటబడులు పెటేటలా వదేశ్మ కంపెన్నలను ఆకరిషంచటానికి కేంద్ర, ర్వష్ట్ర 
ప్రభుతాాలు అనేక చరయలు చేపడుతునాోయి. ప్రత్యయక ఆరిిక మండలి (SEZs) అనే పారిశ్రామిక ప్రంతాలను 
నెలకొలుుతునాోయి. 
ప్రశో:- ప్రత్యయక ఆరిిక మండలి లో ప్రభుతాాలు నెలకొలుుతునో సౌకర్వయలు ఏవ? 

18. ర్వజీవ్ గాంధీ యొకు ఏ వధ్యనాలను న్నవు ప్రశంస్థసాతవు? 
19. క్రింద పటానిో పరిశ్మలించి ప్రశోలక్క సమాధ్యనాలు ర్వయండి. 
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   ప్రశలు 1. నైర్పతి ఋతుపవనాలు కేరళ్ ర్వష్యేనిో ఎప్పుడు చేర్పతాయి? 
            2. ఋతుపవనాలు ప్రపంచ వాయపతంగా  ఏ ఏ అక్షంశాల మధయ ఏరుడతాయి? 
20. నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాం అమలు చేసుతనో ఏ వైనా నాలుగు సంక్షేమ పథకాల పేర్పల తెలుండి. 
 

సెక్షన్- III 
గమనిక: 1. అనిి ప్రశిలకు జవాబులు రాయాల్స. 

      2. ప్రతి ప్రశికు 4 మారుకలు        8 x 4 = 32 
 

21.  ప్రథమిక, దాతీయ రంగాలకంటే సేవారంగం ఏ రకంగా భినోమైనద? 
22. ప్రజాసాామయం వరిిలలడానికి సమాచారహక్కు చటటం  ఏ వధంగా తోడుడుతుంద? 
23.  క్రింద గ్రాఫ్ ను పరిశ్మలించి ప్రశోలక్క సమాధ్యనాలు ర్వయండి 

 

i.          లింగ నిషుతిత అంటే ఏమిటి? 
ii. లింగ నిషుతిత ఏ సంవతిరం నుండి క్రమంగా పెర్పగుతోంద? 
Iii         మనదేశంలో ప్పర్పషుల కంటే స్త్రీలు తక్కువగా ఉండడానికి కారణం ఏమిటి? 
vi. మన దేశంలో అతయధ్ధక లింగ నిషుతిత ఏ సంవతిరం లో నమోదు అయింద? 

24.  ఏయ్య మానవ చరయల కారణంగా భూగోళ్ం వేడెక్కుతోంద? 
25.  ప్రసుతతం గ్రీన్ పీస్ ఉదయమం యొకు ప్రధ్యన కార్వయలయం ఎకుడ ఉంద? ద్దని లక్షయం ఏమిటి? 
26.  క్రింద పటానిో పరిశ్మలించి ప్రశోలక్క సమాధ్యనాలు ర్వయండి 

i. ప్రసుతత తెలంగాణ్య ర్వష్ట్రం ఏ ర్వష్ట్రంలో భాగంగా ఉండేద? 
ii. మద్రాసు ర్వష్యేనిో ప్రసుతతం ఏ పేర్పతో ప్లుసుతనాోర్ప? 
iii. ర్వష్యేల ప్పనుఃవయవసి్థకరణ చటటం ఏ సంవతిరం లో చేశార్ప? 
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iv. పై పటం లో ఉనో కేంద్ర పాలిత ప్రంతమ్మద? 
 

 
27. న్నటి సంరక్షణ యొకు ఆవశయకత ను తెలియజేసూత ఒక కరపత్రం తయార్ప చేయండి. 
28.  ఐకయ ర్వజయ సమితి యొకు ఏ ఉదేీశాలను న్నవు ఇషటపడతావు? ఎందుక్క? 

 
సెక్షన్- IV 

గమనిక: 1. అనిి ప్రశిలకు జవాబులు రాయాల్స. 
 2. ప్రతీ ప్రశికూ అంతరగత ఎంపిక కలదు. వాటి నుండి ఒకటి ఎంపిక చేసుకొని రాయవ్లెను. 

            3. ప్రతి ప్రశికు 8 మారుకలు        5 x 8 = 40 
 

29.  ఎ) గంగా-స్థంధూ నద్ద మైదానం, ద్దాపకలు పీఠభూమికి ఏ వధంగా భినోమైనద్య పేరొునండి? 
లేదా 

బి) వయవసి్థకృత రంగం, అవయవసి్థకృత రంగం కంటే ఏ వధంగా భినోమైనద? 
30.  ఎ) తీవ్ర మాందయంలో జరమన్న ఎదురొునోసవాళ్ళు ఏమిటి? నాజీ పాలక్కలు, హటలర వాటిని ఎలా 

ఉపయోగంచుక్కనాోర్ప? 
లేదా 

బి) పారలమెంటరీ ప్రభుతాం, అధయక్ష తరహా ప్రభుతాాల మధయ త్యడాలను వవరించండి. 
31.  ఎ) క్రింద పేర్వను చదవ ప్రశోక్క సమాధ్యనం ర్వయండి. 
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 పర్వయవరణ్యనిో వధాంసం చయయటమంటే ఈ  సమూహాలను మటుటపెటటటమ్మ. అభివృధ్ధికి పేద ప్రజలను మూలయం 
చలిలంచమనటం నాయయం కాదు. ద్దని అరిం మనం ప్రగతిని సాధ్ధంచగూడదని కాదు. ప్రగతితో పాటు పర్వయవరణ 
అంశాలను దృషటలో ఉంచుకోవాలి. సమానత, నాయయం అనో భావనలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. పేదరికం 
నుంచి బయటపడటానికి పర్వయవరణ రీతాయ సుసి్థర మార్వగనిో కనుగొనాలి. ఇద అంత త్యలికైన పనికాదు. అయిత్య 
ఇపుటికే ఆ దశగా ప్రయతాోలు మొదలయాయయి. 
ప్రశో: సుసి్థర అభివృధ్ధి కోసం జర్పగుతునో ప్రయతాోలేమిటి? 

లేదా 
బి) ప్రపంచీకరణ ఫలితంగా ప్రజల జీవతాలు ఎలా ప్రభావతం అవుతునాోయి? ప్రపంచీకరణ వలల వనియోగదార్పలు, 
ప్రత్యయకించి పటటణ్యలలోని సంపనుోలక్క మ్మలు జరిగంద. వీళ్ళల ఎంచుకోటానికి ఇప్పుడు ఎన్నో వసుతవులు 
లభిసుతనాోయి, అనేక ఉతుతుతలలో నాణయత పెరిగ, ధరలు తగాగయి. ఫలితంగా ఈ ప్రజలక్క అంతక్క మందు సాధయం 
కానంతగా మెరుగైన జీవన ప్రమాణ్యలను అనుభవసుతనాోర్ప. 
ప్రశో: భారత దేశం పై ప్రపంచీకరణ ప్రభావం గురించి వాయఖ్యయనించండి  

 
32.  ఎ) క్రింద పటిటకను పరిశ్మలించి ప్రశోలక్క సమాధ్యనాలు ర్వయండి 

సంఘటన సంవతిరం 
పెకింగ్ వశావదాయలయం 1902 
చైనా గణతంత్రం 1911 
కొమిన్ టరో ఏర్వుటు 1919 
C.C.P. ఏర్వుటు 1921 
లాంగ్ మారా 1934-35 
జపాన్ లంగుబాటు 1945 ఆగసుట 
చైనా ప్రజల గణతంత్రం  1949 
చైనాలో భూ సంసురణల అమలు 1950-51 

i. చైనా లో లాంగ్ మారా కి నాయకతాం వహంచిన నాయక్కడు ఎవర్ప? 
ii. చైనా గణతంత్రం ని ఎవర్ప సిాప్ంచార్ప? 
iii. కొమిన్ టరో ఏర్వుటు అయిన సంవతిరం ఏద? 
iv. C. C.P. ని వసతరింప్పమ 

లేదా 
బి) క్రింద పటిటకను పరిశ్మలించి ప్రశోలక్క సమాధ్యనాలు ర్వయండి 
 

i. రండవ ప్రపంచ యధింలో అమెరికా చేరడానికి గల కారణం ఏమిటి? 
ii. వైమర గణతంత్ర ర్వజయం ఏ దేశానికి సంబంధ్ధంచినద? 
iii. 1941 లో జరిగన ఏవైనా రండు సంఘటనలు తెలుండి. 
iv. రండవ ప్రపంచ యధిం యూరప్ లో ఎప్పుడు మగస్థంద? 
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33. ఎ) భారతదేశం యొకు అవుట్ లైన్ పటంలో ఈ క్రింద వాటిని గురితంచండి. 
i. పడవైన ద్దాపకలు నద 
ii. పశిామ బంగాల ర్వజధ్యని 
iii. న్నలగరి కొండలు 
iv. ర్వజసాిన్ 

లేదా 
  v. గంగా నద  vi.  ఢిలీల 
 vii. మాలాా పీఠభూమి కి వాయవాయన ఉనో కొండలు 
 viii. ఉతుల తీరం గల ర్వష్ట్రం 

33. బి) ప్రపంచ అవుట్ లైన్ పటంలో ఈ క్రింద వాటిని గురితంచండి. 
i. తీవ్రఆరిిక మాందయం వలల ప్రభావతం కాన్న దేశం 
ii. UNO ప్రధ్యన కార్వయలయం 
iii. ఇటలీ 
iv. యనైటెడ్ కింగ్ డమ్ 

లేదా 
              v. తీవ్రఆరిిక మాందయం వలల తీవ్రంగా ప్రభావతమైన దేశం 
          vi. మొదటి అలీన్నదయమ సమావేశం జరిగన ప్రదేశం 
        vii.  చైనా   viii. జపాన్
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