
Dear students, 
 Due to these unexpected holidays and postponement of public exams, I took this 
initiative to conduct online examinations to make ease Social Studies as per the new 
examination pattern.  We have 22 lessons in our text book. I am conducting  a test for each 
lesson every day for 25 marks in the new examination pattern. Paper – I (1-12 Lessons)         
Paper – II (13- 22 Lessons) .  Online Test will be conducted as per the below schedule.  

Date Paper Test on the lesson 

11-04-2020  I  India : Relief Features 

12-04-2020 II The world between wars 1900-1950 Part I 

13-04-2020  I Ideas of Development 

14-04-2020 II The world between wars 1900-1950 Part II 

15-04-2020  I Production and development 

16-04-2020 II National Liberation Movements in colonies 

17-04-2020  I Climate of India 

18-04-2020 II National Movement in India – Partition & Independence 

19-04-2020  I Indian Rivers and Water resources 

20-04-2020 II The making of Independent India’s Constitution 

21-04-2020  I The People 

22-04-2020 II Independent India ( the first 30 Years) 1947-77 

23-04-2020  I People and Settlement 

24-04-2020 II Emerging Political Trends 1977 to 2000 

25-04-2020  I People and Migration 

26-04-2020 II Post – war World and India 

27-04-2020  I Rampur: A Village Economy 

28-04-2020 II Social Movements in our times 

29-04-2020  I Globalisation 

30-04-2020 II Citizens and the Governments 

01-05-2020  I Food Security 

02-05-2020 II Sustainable development. 

03-05-2020 I PAPER - I 

04-05-2020 II PAPER - II 

The Question paper will be posted on https://www.bestsocialteacher.com/daily-test-for-x-
class in www.bestsocialteacher.com everday. The key for the question paper will be posted on 
the third day in https://www.bestsocialteacher.com/key-for-daily-tests , Hence I request to 
read the lesson and  write the test on a paper and send it to your respective teachers for 
suggestions. You can also verify your answers with the key posted on third day. I wish you all 
the best. Stay Home. Stay Secured. Please share the links of this website to your near and dear 
who are going to attend exams soon.   

Thanking you.                      
   

Yours, 
KSV KRISHNA REDDY, GHM, ZPHS,GANTI 

 EAST GODAVARI, 9492146689.  
 SRP, TEXT BOOK WRITER. 
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గ్రాండ్ టెస్ట ్- 2  
          సాంఘిక శాస్త్రాం: పేపరు – II (తెలుగు మాధ్యమాం) 

                 తరగతి : X                                    (గరిష్్ మారుులు:50)                             సమయాం: 2.45 hours. 
విద్యయరుులకు సూచనలు : 
ప్రశ్నపత్రము చదువుకోవడానికి 15 నిముషాలు, జవాబులు రాయడానికి 2.30 గాం. సమయాం కేటాయాంచబడాంది. 
అనిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలను సమాధానపత్రాలలో రాయాండ. 
ఈ ప్రశ్నపత్రాంలో మొతతాం 4 విభాగాలు (సెక్షన్ లు) ఉాంటాయ. 
అనిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు సపష్్ాంగా రాయాలి. 
సెక్షన్-4 లో మాత్రమే అాంతరగత ఎాంపిక ఉాంటాంది. 
   సెక్షన్- I 
గమనిక: 1. అనిన ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయాలి. 
           2. ప్రతి ప్రశ్నకు ½ మారుు                      12 x ½ = 6 
  
1. నరమద్య బచావో ఆాందోళన నాయకురాలు ఎవరు? 
2. ఈ క్రాంది సాంసథలలో భిననమైనది గురితాంచాండ. 
    ప్రపాంచ ఆరోగయ సాంసథ,  ప్రపాంచ కారిమక సాంసథ,  ఐకయరాజయసమితి, ఐకయరాజయసమితి విద్య, వైజ్నననిక, సాంసుృతిక సాంసథ. 
3. క్రాంది వాటిలో సరికాని జతను గురితాంచి వ్రాయాండ. 
 ఆధునిక చైనా నిరామత -  సన్-యట్-సేన్ 
 లాంగ్ మార్్చ  - మావో జెడాాంగ్ 
 పరాయవరణ ఉద్యమనేత - షియాాంగ్ కైషెక్ 
  
4. “ఒక పిచి్వాడ చేతిలో తుపాకీకి నేను బలి కావలసి వసేత, నవుుతూ అాందుకు సిద్దమవుతాను.  నాలో ఎటవాంటి కోపమూ  
      ఉాండకూడదు.  నా హృద్యాంలో, పెద్యల మీద్ దేవుడే ఉాండాలి.” ఈ వాయఖ్య చేసిన సుతాంత్రయ సమరయోధుడు ఎవరు? 
5. “నాకొక కల ఉాంది”  ఈ పేరుతో ప్రసాంగానిన ఇచిన్ నాయకుడు ఎవరు? 
6. యు.ఎస్ట.ఎస్ట.ఆర్చ. ను విసతరిాంచుము. 
7. బి.ఆర్చ.అాంబేద్ుర్చ నిరుహాంచిన పద్వులకు సాంబాందిాంచి క్రాంది సమాచారానిన పూరిాంచాండ. 
 చైరమన్  -     రాజ్నయాంగ ముసయద్య కమిటీ 
               కేాంద్ర కాయబినెట్ మాంత్రి -           ? 
8. క్రాంది చిత్రములోని సుతాంత్రయ సమరయోధుని గురితాంచి అతడు నడపిన సేన పేరును వ్రాయుము.   
 
 
 
  
 
 
9. మోద్టి కాాంగ్రెసేతర ప్రధానమాంత్రి ఎవరు? 
10. ఇవుబడన దేశాలను అవి ఉనన సథనాం ఆధారాంగా ఉతతర నుాండ ద్క్షిణ కు అమర్ాండ. 
  ఈజిప్్ట, ద్క్షిణాఫ్రికా, ఇాంగాలాండ్, ఫ్రాన్్. 
11. 1952 నుాండ 1990 వరకు భారత ప్రధానమాంత్రులుగా పనిచేసిన ఈ క్రాంది వయకుతలను కాలక్రమాంలో అమర్ాండ. 
 లల్ బహదుర్చ శాస్త్రి, ఇాందిరాగాాంధీ, నెహ్రూ, మొరార్జీదేశాయ్ 
12. 1998-2004 మద్య నేష్నల్ డెమోక్రాటిక్ అలయన్్ ప్రభుతాునికి మద్దతు ఇచిన్ తృణమూల్ కాాంగ్రెస్ట పార్జ్  
      ఏ రాషాానికి చాందినది? 
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సెక్షన్- II 
గమనిక: 1. అనిన ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయాలి. 
           2. ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మారుు     8 x 1 = 8 
  
13. ఈ క్రాంది రాజకీయ సాంసథలను అవి ఏరపడన సాంవత్రాలను బటి్ కాలక్రమాంలో అమర్ాండ. 
      ముసిలాంలీగ్ పార్జ,్హాందూ మహాసభ, భారత జ్నతీయ సైనయాం, భారత జ్నతీయ కాాంగ్రెస్ట 
14. భారత రాజ్నయాంగాం ఏ తేదీన అమలులోనికి వచి్నది? 
15. ఈ క్రాంది చిత్రాంలో ఇవుబడన వయకితకి సాంభాందిాంచిన అాంశాలను గురితాంచి జవాబు పత్రాంలో వ్రాయాండ. 
  * జ్నతి పిత 
  * మొద్టి ప్రధానమాంత్రి 
  * యు ఎస్ట ఎస్ట ఆర్చ లోని కమూయనిశ్తత విపలవాం వల ప్రభావితుడయాయడు. 
  * మొద్టి రాష్ట్రపతి 
 
16. ఏకపార్జ్ ఆదిపతయాం అనగానేమి? 
17. ఇవుబడన ఆఫ్రికా పటాంలో గురితాంచబడన దేశ్ాం పేరేమిటి? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. ఐకయరాజయసమితి భద్రతామాండలిలో శాశ్ుత సభయతుాం కలిగిన దేశాలు ఏవి? 
19. 1945 మారి్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రూమన్ “యుద్దాం వలన మనాం ప్రపాంచాంలో కెలల శ్కితవాంతమైన దేశాలుగా  
       ఆవిరభవిాంచాాం” అని చపాపరు. ఈ అాంశ్ాం గురిాంచి వాయఖ్యయనిాంచాండ.. 
20. అప్పపలేట్ అధికారి అాంటే ఎవరు? 
 

సెక్షన్- III 
గమనిక: 1. అనిన ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయాలి. 
          2. ప్రతి ప్రశ్నకు 2 మారుులు     8 x 2 = 16 
 
21 . రాజ్నయాంగాం లోని అధికరణలను ఎల సవరిసతరు? 
22. సమాచారాం అాంటే ఏమిటి? 
23. సైనిక ఒపపాంద్యలతో అగ్రరాజ్నయలు ఎల లభపడాాయ? 
24. వియతానాంతో యుద్ుాంలో పోరాడేాందుకు సైనయాంలో చేరటానికి వేలది పౌరులు నిరాకరిాంచారు. ఎాందుకు? 
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25. ఇవుబడన పఠాం పరిశీలిాంచి, ఈ క్రాంది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు  
      వ్రాయాండ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 a) జపాన్ ఆధీనాంలో ఉనన చాల ప్రాంతాలు ఏ సముద్రాంలో ఉనానయ? 
 b) భారతదేశ్పు సరిహదుదలోల ఉనన ఏ దేశానిన జపాన్ ఆక్రమిాంచిాంది? 
  
26. ఈ చిత్రాంలో ఉనన జాంతువును గురితాంచాండ. ఆ జాంతువుతో సాంబాంధ్ాం కలిగిన ఉద్యమాం ఏమిటి? 
      ఆ ఉద్యమాం ఎాందుకు వచి్ాంది? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. భారత ప్రభుతాునికి పి.వి.నరసిాంహారావు కాలములో అాంతరాీతీయ ద్రవయనిధి ఏఏ వయవసథగత మారుపలు 
      తీసుకురావాలని డమాాండ్ చేసిాంది? 
28. అతయవసర పరిసిథతి కాలాంలో ఏవిధ్మైన వయవసథగత మారుపలు వచా్య? 
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సెక్షన్- IV 
గమనిక:  1. అనిన ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయాలి. 
            2. ప్రతీ ప్రశ్నకూ అాంతరగత ఎాంపిక కలదు. వాటి నుాండ ఒకటి ఎాంపిక చేసుకొని రాయవలెను. 
            3. ప్రతి ప్రశ్నకు 4 మారుులు     5 x 4 = 20 
29. రాండు ప్రపాంచ యుద్యదల కారణాల మీద్ కులపతాంగా వ్రాయాండ. 
  (లేద్య) 
      సధారణ ప్రజల జీవితాలను దేశ్ విభజన ఏవిధ్ాంగా ప్రభావితాం చేసిాంది? 
30. సుతాంత్రయాం వచి్న తొలి సాంవత్రాలలో సమాజిక, ఆరిుక మారుపలు తీసుకురావటానికి ఏ చరయలు చేపట్ారు? 
   (లేద్య) 
      ఈ క్రాంది పేరాను చదివి వాయఖ్యయనిాంచాండ. 
      “అమెరికాలోని అధ్యక్షవయవసథ ప్రభుతుాంలో కారయనిరాుహక వరాగనికి అధిపతిగా అధ్యక్షుడు ఉాంటాడు.  పరిపాలన బాధ్యత  
         అతని క్రాంద్ ఉాంటాంది.  ముసయద్య రాజ్నయాంగాంలోని అధ్యక్షుడు బ్రిటీష్ రాజ్నయాంగాంలోని రాజు సథనాంలో ఉాంటాడు.   
         అతడు రాజ్నయనికి అధిపతే కాని, కారయనిరాుహక వరాగనికి కాదు.  అతడు దేశానికి ప్రతినిధ్యాం వహసతడే కాని, దేశానిన  
         పాలిాంచడు.  అతడు దేశానికి ప్రతీక. పరిపాలనలో అతడ సథనాం అలాంకారప్రయాం.” 
31. ఇవుబడన కాలనిరణయ పటి్కను పరిశీలిాంచి, క్రాంది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వ్రాయాండ. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (or) 
క్రాంది రాజ్నయాంగ సవరణల పటి్కను పరిశీలిాంచి మీ విశ్లలష్ణను వ్రాయాండ. 
  
  
  
  
 
  
 

a) ఏ దేశ్ాంలో సోష్లిజాంపై చర్లు జరిగాయ? 
b) కోమిన్ టర్చన ఏరాపట ముఖ్య ఉదేదశ్ాం ఏమిటి? 
c) ఏ సాంవత్రాంలో రకతసికత ఆదివారాం జరిగిాంది? 
d) పౌరయుద్దాం అాంటే ఏమిటి? 
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32. 20వ శ్తాబదాం చివరినాటికి ఒకుదేశ్మే ప్రపాంచాం మీద్ పెతతనాం వహసోతాంది.  ఈ నేపధ్యాంలో  
       అలీనోద్యమాం పాత్ర ఏమై    ఉాంటాంది? 
   (లేద్య) 
        మన పాఠయ పుసతకాంలో భోపాల్ గాయస్ట దురఘటన గురిాంచి చదివి యునానము. ఇటీవల విశాఖ్పటనాంలో  
        పాలిమర్చ్ కాంపెనీలో టాయాంకు నుాండ గాయసు లీకయన ఇటవాంటి సాంఘటన జరిగిాంది. ఇటవాంటి  
        సాంఘటనలు పునరావృతాం కాకుాండా నీవు చేసే సూచనలేమిటి?. 
33. మీకు ఇవుబడన ప్రపాంచపటాంలో ఈ క్రాందివాటిని గురితాంచాండ. 
 Group – A 
 1. ఆఫ్రికా ఖ్ాండాంలో అతయాంత ద్క్షిణాం వైపున ఉనన దేశ్ాం 
 2. మాంచూ చక్రవరుతలతో పాలిాంచబడన దేశ్ాం 
 3. హో.చి.మిన్్ ఈ దేశ్పు నాయకుడు 
 4. రషాయకు చాందిన ఆయుధ్ నిలులను అమెరికా ఈ దేశ్ాంలో గురితాంచినది. 
(లేద్య) 
 Group – B 
 1. ఇాంగాలాండ్ 
 2. యు.ఎస్ట.ఎ. 
 3. జపాన్ 
 4. జెనీవా 
  
                     (or) 
 

               Group – B  
 a) England 

 b) U.S.A. 
 c) Japan 

 d) Geneva 
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Click on this underlined weblink  క్రాంద్ గీత గీయబడన వెబ్ లిాంక్ పై 
కిలక్ చేయాండ. మీకు నచి్న pdf డౌనోలడ్ చేసుకోాండ. 
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డైలీ టెస్్ట ల కోసాం TM/EM link  

డైలీ టెస్్ట ల సమాధానాల కోసాం TM/EM  

పద్వ తరగతి పర్జక్షా పత్రాల బ్లల ప్రాంట్ కోసాం, వివరణ వీడయో కోసాం TM/EM  

పద్వ తరగతి సోష్ల్ స్డీస్ట మెటీరియల్్ కోసాం TM/EM 

చాప్రల వార్జగా ఇాంపార్ాంట్ ప్రశ్నల కోసాం TM/EM 

మాయపిాంగ్ సిుల్్ కోసాం TM/EM vedios 

సోష్ల్ బిట్ బాయాంకుల కోసాం TM/EM  

సమాచార నైపుణాయల కోసాం TM/EM 

https://www.bestsocialteacher.com/doubts-in-social-studies 

సోష్ల్ స్డీస్ట లో విద్యయరుులకు వచే ్సాందేశాల కోసాం 

సపతగిరి చానల్ సాంఘిక శాస్త్ర విద్యయమృతాం వీడయోల కోసాం 
https://www.bestsocialteacher.com/saptagiri-vidyamrutham-social-studi 

All the best for your exams 
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FOR LATEST UPDATES IN SOCIAL STUDIES JOIN IN 

BEST SOCIAL TEACHER  

WHATSAPP GROUP 

TO JOIN IN GROUP SEND YOUR DETAILS TO 
GROUP ADMIN   

KSV KRISHNA REDDY, GHM,  

ZPHS, GANTI, EAST GODAVARI 

ADMIN NO. 9492146689. 

సాంఘిక శాస్త్ర ాం స్త్మున్నతాం

బెస్్ట సోషల్ టీచర్ వాట్సాప్ గ్రూ పు నియమాలు 
పాఠశాల సమయాంలో బెస్్ట సోష్ల్ టీచర్చ గ్రూపులో పోసు్లు చేయరాదు.  
గ్రూపులో వయకితగత చాటిాంగ్ చేయరాదు. అసాంబద్ు సి్కురుల పాంపరాదు.  
   (మీరు వయకితగత సెలవులో ఉననపపటికీ పాఠశాల పనివేళలలో గ్రూపులో పోసి్ాంగ్్ చేయరాదు) 
మన గ్రూపు సాంఘిక శాస్త్ర విష్యచర్కు సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధాయయులతో   
   మాత్రమే ఏరపరచబడనది. ఇతర సబీకు్లవారిని చేర్మని కోరరాదు. చేర్రాదు. 
గ్రూపులో చేరద్లచుకుననవారు అడమన్ వాటా్ప్ట నెాంబరుకు మాత్రమే తమ  
   వివరములను (పేరు, పనిచేసే పాఠశాల, మాండలాం, జిలల) వాటా్ప్ట సాందేశ్ాం  
   రూపాంలో పాంపవలెను. గ్రూపులో యాడాంగ్ రికెుసు్ పాంపరాదు. ఉపాధాయయనిలను  
   వారి వయకితగత సమమతి లేకుాండా గ్రూపులో చేర్లేము. 
అడమన్ నెాంబరు 9492146689 ను మీ ఫోన్ కాాంటాక్్ లలో సేవ్  
   చేసుకొనవలెను. (ముఖ్యమైన సాందేశ్ములు మీకు వయకితగతాంగా పాంపే నిమితతాం.)  
గ్రూపు సభుయలాంద్రూ తాము సబీకు్లో తయారు చేసిన లేద్య సేకరిాంచిన  
   అాంశ్ములను గ్రూపు సభుయలతో పాంచుకోవాలి. కేవలాం స్వుకరతలుగా ఉాండరాదు. 
గుడామరినాంగ్, పాండుగ శ్తభాకాాంక్షలు, వయకితగత ఫోటోలు వాంటివి గ్రూపులో పాంపరాదు.  
వయకితగత దూష్ణలకు దిగరాదు. వయరు వాద్నలు చేయరాదు. 
మీవాంతుగా సబీెకు్ పరాంగా మీ పాఠశాలలో చేసిన ఏ విష్యమునైననూ పాంచవచు్.  
సబీెకు్ విష్యములు తపప ఇతర విష్యములు ఏవీ పోసు ్చేయరాదు. 
యూనియన్ మెసేజుల, అడురట్జ్ మెాంటల, మూఢనమమకాలు గ్రూపులో పాంచరాదు. 
సబీెకు్ సాందేహములు మాత్రమే పోసు ్చేయవలెను. సబీకు్లో సాందేహములను నిషాణతులైన  
   సభుయలెవరైనా నివృతిత చేయవచు్. కేవలాం అడమన్ మాత్రమే సపాందిాంచాలి్న పనిలేదు. 
వివిధ్ మతాలు, కులలు, రాజకీయ పార్జ్లను కిాంచపరిచేల మరియు ప్రభుతు  
   విధానాలను, నాయకులను విమరిిసూత సాందేశాలు, వాయఖ్యలు చేయరాదు. ఇతరులు పాంపే  
   ఫారాురిాాంగ్ మెసేజుల సరైనవో కావో తెలియకుాండా మన గ్రూపులో ఫారాుర్చా చేయరాదు. 
సబీెకు్కు సాంబాందిాంచి మీరు గ్రూపులో షేర్చ చేసే ప్రతీ ఫోటోకు, వీడయోకు వివరణ చేర్వలెను. 
గ్రూపు నియమాలు పాటిాంచని వారిని వెాంటనే తొలగిాంచుట జరుగును. దీనిపై అడమన్ దే తుది  
   నిరణయాం. మీరు వాటా్ప్ట నెాంబరు మారు్కుననపుపడు, గ్రూపును విడచేటపుపడు అడమన్ కు  
   తెలియపరచవలెను. లేనటలయతే మరళా చేరే్ అవకాశానిన కోలోపతారు. పద్వీ విరమణ పాందే  
   వారు అడమన్ కు తెలియపరిచి వైదొలగాలి. మరళా చేర్కుాండా ఉాండేాందుకు. 
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