
       

DISTRICT COMMON EXAMINATION BOARD – KADAPA – YSR Dist. 

Action Plan GRAND TEST -2 2019-2020 

సాాంఘిక శాస్్తరాం పేపర్ -1  

(తెలుగు మాధ్యమాం) 

Class: 10                                           Max. Marks: 50                                                    Time: 2.45Hrs 

విద్యయర్థు లకు స్తూచనలు  : 
1. ఈ పరశ్న పత్రాం లో 4 సకె్షనలు  మరియు 33 పరశ్నలుాంటాయి. 
2. మీకిచ్చిన స్తమాధయన పతయర లలోనే అన్నన పరశ్నలకు స్తమాధయనయలు వ్ార యాలి. 
3. నయలుగవ విభాగాంలో గల పరశ్నలకు అాంత్ర్గత్ ఎాంపిక కలదల. 
4. అన్నన పరశ్నలకు స్తమాధయనయలు స్తపష్టాంగా, గుాండ్రాంగా వ్ార యాండి.  

              5. 2.45 గాంటలలో 15న్నII పరశ్న పత్రాం చదవడయన్నకి కేటాయిాంచడ్మ నైద్.ి  

 
Section - Ⅰ     

స్తూచనలు: 1. అన్నన పరశ్నలకు జవ్ాబులు వ్ార యాలి.        12 X ½ = 6 

     2. పరతి పరశ్నకు ½   మార్థు. 

1. క ొంకణ తీరొం దీనికి సొంభొందొించినది.  
a) కర్ణా టక  b) మహార్ణష్్టర  c) ఒర్ిస్ణా d) తమిళనాడు  

2. భారత ప్ణామాణిక ర్ేఖాొంశొం ఎనిి ర్ణష్టణ్ ర ల గ ొండా వెళుతునిది?  

3. బ్హా్మపుత ానది యొకక ఉపనదులేవి?  

4. కిరొంద ివణనిలో అసొంపూర్ిిగణనుని జతను పూర్ిొంచొండి.  
a) హివణర్ ేబ్జార్:  మహార్ణష్్టర  b) మాక్ డోక్ డిొంపపె్ లోయ:  

5. కుడొంకుళొం అణ విదుుత్ వ్ుతిర్ఖే నిరసనోదుమ మ ఖు లక్ష్ుమేమిటి?  

6. కిరొంద ివణనిలో సర్ియ నై వణకణునిి కనుగొనుమ .  
i) భిని వ్ుకుి లకు భిని లక్ష్యులుొంటాయ.   ii) అబిడాన్ నగరొం నెైజీర్ియాలో కలదు.  
A) i  మాతమా ే B) ii మాతమా ే C) i మర్యి   ii D) ఏదీకణదు 

7. కిరొంద ివణనిలో భిని మ ైన దానిని కనుగొనొండి.  
a) డాక్ర్  b) ఇొంజనీర్  c) కణర్్పొంటర్  d) టచీర్  

8. మొదటి శ్రరణ ినగర్ణనిక ిఒక ఉదాహ్రణనివ్వొండి?  

9. నరమదా నద ిజనమ స్ణా నమదే?ి  

10. కిరొంది ర్ణష్టణ్ ర ల్ని తూరపప నుొంచి పడమరకు అమరచొండి.  
a) ఛతిిస్ ఘర్  b) గ జర్ణత్  c) పశ్చచమ బ్ ొంగణల్  d) తిపాుర  

11, పసాుి త భారతదేశ జనగణన పధాాన కమీష్టనర్ ఎవ్రప?  

12. కిరొంది వణనిలో తపుపగణనుని వణకణునిి సర్ిచసేి ర్ణయొండి.  
a) సకిికొం 100%స ొందీయా వ్ువ్స్ణయ ఘనత స్ణధిొంచిన తొల్న ర్ణష్్టరొం  
b) ఆర్ి్కల్ 28 వ్ుకిి స వచఛకు సొంభొందిొంచినది.  
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Section - Ⅱ  
స్తూచనలు: 1. అన్నన పరశ్నలకు జవ్ాబులు వ్ార యాలి.                  8X1=8 

    2. పరతి పరశ్నకు 1 మార్థు. 

13. దో ఆబ్ అొంటే ఏమిటి ? దానికి ఒక ఉదాహ్రణనివ్వొండి.  
14. పకాక గణర ఫ్ ఆధారొంగణ కిరొంద ిపశాిలకు జవణబ్ ల్నమ మ.    

a) ఈ గణర ఫ్ ఏమి తలె్నయచసేుి నిద?ి 

b) ఏ దశ్ణబ్దొంలో ఎకుకవ్ జనాభా వ్ృదిి  కనిపిసుి నిది?  

 
 
 
 

15. పకాక పటొం ఆధారొంగణ కిరొంది పశాిలకు జవణబ్ ల్నమ మ.     

a) గొంగణ నద ిపటొం చూస ిఅద ిపవా్హసిుి ని 

    ర్ణష్టణ్ ర ల ప రపు  ర్ణయొండ?ి  

b) ఈశ్ణను ర్ణష్టణ్ ర ల గ ొండా పవా్హిసుి ని నది ఏది?  

 
 

16. సెలై ొంట్ సి ర్ొంగ్ పుసికొం యొకక స్ణర్ణొంశొం ఏమిటి?  

17. IPCCని విసిర్ిొంచొండ?ి  

18. అటవీ నిరమమలన సమసును అధగిమిొంచుటకు ఏవెైనా ర్ొ్ండు చరుల్ని సూచిొంచొండి?  

19"చాలా మొంది పసాుి త స్ణమాజిక సమసులకు మూలొం పరెపగ తుని జనాభాయే కణరణమని నిొందసిుి ొంటారప"  
      దనీిపె ైనీ  అభిప్ణాయమమేిటి?  

20. జనాభా వ్లసలకుగల ర్్ొండు కణరణాలను ర్ణయొండి? 

 

Section - Ⅲ    
స్తూచనలు: 1. అన్నన పరశ్నలకు జవ్ాబులు వ్ార యాలి.       8X 2=16 

       2. జవ్ాబునల 4 లేద్య 5 వ్ాకాయలలో వ్ార యాండి.         పరతి పరశ్నకు 2 మార్థులు.  

21. ఇొండో - గొంగణ మ దైానాలు వ్ువ్స్ణయాభివ్ృదిిక ిఎలా తోడపడుతునాియ?  

22. అవ్ువ్సథాకృత రొంగమ లోని కణర్ిమకుల జీవ్న పర్ిసిాతుల్ని ఎలా మ రపగ  పరచాల్న?   
23. పజాా పొంపణిీ వ్ువ్సా పనితీరపను వివ్ర్ిొంచొండి?  

24. పట్ణకీరణ సమసుల్ని వణాయొండి?  

25. పకాక పటి్క ఆధారొంగణ కిరొంది పశాిలకు జవణబ్ ల్నమ మ.     

a)  పె ైపటి్క  లో కేవ్లొం సథి లీు మాతమా ేచసే  పనులులేవి?  

b) సథి లీు ఎొందుకు పురపష్టులకొంటే తకుకవ్ వతేనొం ప్ ొందుతునాిరప?  

 

26.          పరకు పటొం ఆధయర్ాంగా కిరాంద్ి పరశ్నలకు జవ్ాబులిముు.     

a) ఏ ర్ణష్టణ్ ర లు అలప ఉష్టణా గరతను కల్నగి ఉనాియ?  

       b)  ఉతిర భారతొంలోని ర్ణష్టణ్ ర లు ఎొందుకు చల్నకణలొంలో  
      అలప ఉష్టణా గరతల్ని నమోదు చసేుి నాియ? 
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27. దేశఆర్ిాకణభివ్ృదిి  పనిచేస  జనాభా పె ైఆధారపడి ఉొంది. ఎలా?  

28. స ొందీయా వ్ువ్స్ణయానిి అభివ్ృదిి  చయే టక్ ైఏవెనైా ర్్ొండు నినాదాలు ర్ణయొండి?  

 

Section - Ⅳ                                 5X 4=20 

స్తూచనలు:     అన్నన పరశ్నలకు జవ్ాబులు వ్ార యాలి.   స్తమాధయనాం 8 లేక 10 వ్ాకాయలలో వ్ార యాండి. 
                        పరతి పరశ్నకు  అాంత్ర్గత్ ఎాంపిక కలదల.   పరతి పరశ్నకు 4 మార్థులు.  

29. భారతదేశ ఋతుపవ్న వ్ువ్సాను వివ్ర్ిొంచొండి?  

(Or)  

 సిార జీవ్న విధానొం వ్లు  మానవ్ జీవ్నొంలో కల్నగని మారపపల్ని వివ్ర్ిొంచుమ ?  

30. “ అభివ్ృదిి  చెొందుతుని దేశ్ణలు తమ ఆర్ిాకణభివ్ృదిి  కోసొం ఖనిజ, ఇొంధన వ్నరపల్ని వినియోగిొంచుకోకప్ణ త ేతమ భవిష్టుత్  
      నాశనమవ్ుతుొందని వణదసిుి నాియ" 

పరశ్న: అభివ్ృదిి  కోసొం శ్చలాజ ఇొంధనాల వినియోగొం తపపనిసర్నేా? దనీి పెై నీ వణుఖు ఏమిటి?  

(Or) 

భూగరభ జలాల వినియోగొం మర్ియ  వెల్నకతిీతపెై స్ణమాజిక నియొంతణా చాలా మ ఖుమ నైద"ి  
పరశ్న: భూగరభ జలాల వినియోగొం పె ైస్ణమాజిక నియొంతణా అవ్సరమా? దీని పెై నీ అభిప్ణాయమేమిట?ి  

31. భారతదేశo పె ైపపాొంచీకరణ పభాావ్మ టి్ది?  

(Or) 

       సమాజాలనిిొంటకిీ పర్ణువ్రణొం చాలా కలీకమ నైది. వివ్ర్ొించొండి?  

32.  పకాక పటి్క ఆధారొంగణ కిరొంద ిపశాిలకు జవణబ్ ల్నమ మ.    
i) భారతదేశ తలసర్ ిఆదాయొం ఎొంత? 

ii) ఏ దేశొం  HDIలో మొంచి స్ణా నొం లో ఉొంది? 

iii) ఊహిొంచిన ప్ణఠశ్ణల వ్యసుా అనగణనమేి?  

iv) అతి ఎకుకవ్ ఆయ ుః పమాాణొం గల దశేొం ఏది?  

(Or) 
 
 
 

పరకు గణర ఫ్ ను విశ్రుష్టణ పూరవకొంగణ వివ్ర్ిొంచొండి. 
 

 

 

 

 

 

 

33. భారత దేశ పటొంలో కిరొంది వణటిని గ ర్ిిొంచొండి. 

i) దక్ష్ణి భారతదశేొంలో ఎతెతిన శ్చఖరొం  
ii) గల్్ ఆఫ్ మనాిర్  
iii)  భారతదశేొం మధుగణ పవా్హిొంచే నద ి

iv)  ఉతకలతీరొంలోని సరసుా.  
 

 This Question paper edited by Sri  Madithati Narasimha Reddy, H.M, ZPHS, Sambepalli. 

                         Prepared by Sri D. Siva Reddy, SA(Social), ZPHS, Sambepalli.  

www.dcebkadapa.in 

(Or) 

 

i) భారతదశే ర్ణజధాని  
ii) అతి పుర్ణతన  పరవతాలు 
iii) భారత హమిాలయాలోు  ఎతెతిన శ్చఖరొం 

iv) కుడొంకుళొం అణ విదుుత్ కర్ణమగణరొం  
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           DISTRICT COMMON EXAMINATION BOARD – KADAPA – YSR Dist. 

Action Plan GRAND TEST -1 2019-2020 

సాాంఘిక శాస్్తరాం పేపర్ -1  

(తెలుగు మాధ్యమాం) 

Class: 10                                 Max. Marks: 50                                     Time: 2.45Hrs 
విద్యయర్థు లకు స్తూచనలు  : 

1. ఈ పరశ్న పత్రాం లో 4 సెక్షనలు  మరియు 33 పరశ్నలుాంటాయి. 
2. మీకిచ్చిన స్తమాధయన పతయర లలోనే అన్నన పరశ్నలకు స్తమాధయనయలు వ్ార యాలి. 
3. నయలుగవ విభాగాంలో గల పరశ్నలకు అాంత్ర్గత్ ఎాంపిక కలదల. 
4. అన్నన పరశ్నలకు స్తమాధయనయలు స్తపష్టాంగా, గుాండ్రాంగా వ్ార యాండి.  

              5. 2.45 గాంటలలో 15న్నII పరశ్న పత్రాం చదవడయన్నకి కేటాయిాంచడ్మ ైనది్.  

Section - Ⅰ     
స్తూచనలు: 1. అన్నన పరశ్నలకు జవ్ాబులు వ్ార యాలి.      12 X ½ = 6 

     2. పరతి పరశ్నకు ½   మార్థు. 

1. క్రింద ివాటలిో వేరుగా ఉన్న దానిని గుర్తించిండి.  
A. సిమ్లా   B. డార్ిలింగ్  C. మ్ుస్స ోర్  D. జ ైపూర్ 

2. MGNREGA న్ు విస్తర్ించుమ్ు.  
3. స్ర్య నై్ వాకాానిన గుర్తించిండి.  

i)  పరెుమ్టిి  గార మ్పించాయతి కేరళలో ఉింది.  
ii)  గోదావర ్భారతదేశింలో అతి పెద్ద  న్ది.  

4. అస్ింపూర్తగా ఉన్న జతన్ు పూర్ించిండి.  
i)  పశ్చిమ్ కన్ుమ్లు : అన మై్ుడ ి  ii)  తూరుు కన్ుమ్లు: ____________  

5. ‘బింబటెాా' ఈ రాషి్టరింలో కలద్ు.  
A. రాజస్ాా న్     B. మ్ధ్ా పరదశే్     C. జారఖిండ్  D. మ్హారాషి్టర  

6. క్రింది వాటిని జతపరుచుమ్ు.  
i) కొింకొణ తీరిం  ( ) a)  ఒడిశా  
ii) ఉతాళ్ తీరిం  ( ) b)  కేరళ 

iii) మ్లబార్ తీరిం  ( ) c) గోవా  
7. మ్హారాషి్టరలోని పించధార పటటిలో గల ఒక జిలలా న్ు పేరకాన్ిండి?  

8. క్రింద ివానిలో తపపుగా న్ున్న వాకాానిన స్రచ్ేయిండి.  
i) WTO పరపించ వాణజిాానిన నియింతిరస్ుత ింది.  
ii) దనీి పరధాన్ కారాాలయిం న్యాయలర్ా లో గలద్ు.  

9. క్రింద ివాటనిి ఉతతరిం న్ుిండి ద్క్షణిానిక్ అమ్రిిండి.  

A. చనె ైన  B. ఢలాి్ల   C. భోపాల్ D.  హ దై్రాబాద్  

10. ‘సెైల ింట్ సి ర్ింగ్’  యొకా పరధాన్ అింశమేమి?  

11. పరకా చితరింలో కనిపిస్ుత న్న కోట పరేేమిటి?    
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12.   పరకా పటింలో      గురుత చ ేగుర్తించబడని్ న్గరమదేి? 

 

 
Section - Ⅱ  

స్తూచనలు: 1. అన్నన పరశ్నలకు జవ్ాబులు వ్ార యాలి.      8X1=8 

    2. పరతి పరశ్నకు 1 మార్థు. 

13. జనాభా నియింతరణకు ఏవ నైా ర ిండు నినాదాలు రాయిండ.ి 
14. బహుళ పింటల స్ాగు అింటే ఏమిట?ి 

15.  
 

                  ఈ ర ిండు దశేాలలో నీవప ఏ దశేింలో నివసిించుటకు ఇషి్టపడతావప? ఎింద్ుకు? 

 
 

16. 'పశ్చిమ్ విక్షోబాలు' అింట ేనీవేమి అరాిం చేస్ుకునానవప? 

17. "పరస్ుత తిం అనేక రాష్టాి ర లు సేిందీరయ వావస్ాయిం యొకా పరా మ్ుఖ్ాతన్ు గుర్తస్ుత నానయ" 

Q: సేిందీరయ వావస్ాయలనిక ్నీవప మ్ద్దతునిస్ాత వా? ఎింద్ుకు? 

 

18. పరకా పటిం ఆధారింగా 
      ఢలాి్ల గుిండా పరవహ ించు న్ది ఏది?   

 
 
 

19. 'కనీస్ మ్ద్దతు ధ్ర' ర ైతులకు ఎింద్ుకు అవస్రిం? 

20.  పటిణీకరణ వలా కలగే స్మ్స్ాలేవి? 

Section - Ⅲ    
స్తూచనలు: 1. అన్నన పరశ్నలకు జవ్ాబులు వ్ార యాలి.       8X 2=16 

       2. జవ్ాబునల 4 లేద్య 5 వ్ాకాయలలో వ్ార యాండి.         పరతి పరశ్నకు 2 మార్థులు.  

21. విమ్లనాశరయ న్గరిం అన్గానమేి? అది ఏరుడుటకు దోహద్ిం చేయు అింశాలేవి? 
22. మ దైాన్ పరా ింతాలు అధిక జన్ స్ాింద్రతన్ు కలగ్ ఉింటాయ. ఎింద్ుకు? 
23. పరకు పటాం ఆధయర్ాంగా కిరాంద్ి పరశ్నలకు జవ్ాబులివవాండి.        

i)  ఏయే రాష్టాి ర ల గుిండా భారత పరా మ్లణకి రఖే్లoశిం పస తున్నది?  
ii) భారత దేశిం తూరుు, పడమ్రల ద్యరిం ఎింత?  

24. పరాావరణ పరర్క్షణలో అడవపల పాతరన్ు అించనా వయేుమ్ు?  
25. తకుావ లింగ నిష్టుతిత  వలన్ స్మ్లజిం పె ైకలగ ేపరభావాలేవి?  
26. భూగోళిం వడేెకుాటకు గల కారణాలేవి?  
27. 'నీట ిఎద్దటనిి ' తెలయచయేు ఒక పస సి్ర్ న్ు తయలరు చేయిండి.  
 

28. పరకు గార ఫ్ న్ు విశలాషిస్యత  4 వాకాాలు రాయిండి.   
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Section - Ⅳ                                 5X 4=20 

స్తూచనలు:     అన్నన పరశ్నలకు జవ్ాబులు వ్ార యాలి.   స్తమాధయనాం 8 లేక 10 వ్ాకాయలలో వ్ార యాండి. 
                        పరతి పరశ్నకు  అాంత్ర్గత్ ఎాంపిక కలదల.   పరతి పరశ్నకు 4 మార్థులు.  

29. సేవారింగిం ఇతర రింగాలకింటే ఎలల భిన్నమ నై్ది?  

(Or) 

         భారత దేశ ఋతుపవన్ వావసా్న్ు వర్ణించిండి?  

30. భూ ఉతాుద్కతన్ు పెించుటకు ఎటువింటి చరాలన్ు తీస్ుకోవాలో వివర్ించిండి?  

        (Or) 

      భారత పరభుతవమ్ు విదేశీ వాణిజాిం మ్ర్యు విదశేీ పెటుి బడులక  ైఆింక్షలన్ు ఎింద్ుకు విధిించాలో వచిిింది.?  
      1990 తరువాత ఈ ఆింక్షలన్ు ఎింద్ుకు స్డలించాలో వచిిింద?ి  
31. "వలస్ వ ళ్ళిన్ కుటుింబమ్ులోని అధిక శాతిం పలాిలు మ్ధ్ాలో బడి మ్లనివసే్ుత నానరు"  

పరశ్న:  దనీిన నీవప అింగీకర్స్ాత వా? నీ వాాఖ్ాన్ు వివర్ించిండ?ి  

              (Or)  
     స్ర్పడా ఆహారిం ఉింట ేఎవరూ ఉిండవలసని్ దానికింట ేతకుావ బరువప గాని, తకుావ ఎతుత గాని ఉిండరు. తకుావ బరువప, 
తకుావ ఎతుత  ఉన్నవారు పస ష్టకాహార స్మ్స్ాకు గుర ైనారని అింటాిం. కాని ఆకలక్ గుర నైారని చపెుటిం స్ర ైన్ద్ని నా అభిపరా యిం. 
       పరశ్న:   పె ైవాకాతో నీవప ఏకభ్విస్ాత వా? దీని పె ైనీ స్ుింద్న్ ఏమిట?ి   

32.  పరకు పటటట క ఆధయర్ాంగా కిరాంది్ పరశ్నలకు జవ్ాబులు వ్ార యాండి.  

 i) ఏఏ పన్ులు స్త లీు మ్లతరమ ేచేస్ాత రు?           

ii) ఏ పన్ులు పపరుష్టులు మ్లతరమే చేస్ాత రు?  

iii) ఏ పన్ులకు స్త లీు ఎకుావ కూల ప ింద్ుతునానరు?  

iv) స్త  ీపపరుష్టులు మ్ధ్ా వతేన్ వాతాాస్ానిక ్కారణమేమిట?ి 

        (Or) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. భారత దేశ పటింలో క్రింది వాటిని గుర్తించిండి. 

i) భారత్ లోని ఏక కై ఎడార్   
ii) భారతదశేమ్ులో ఎతెతతన్ శ్చఖ్రిం 

iii)  చోటా నాగ్ పూర్  పఠ్ భూమి 

iv)  హ మ్లచల్ పరదశే్ రాజధాని  

 

                 

This Question paper edited by Sri  Madithati Narasimha Reddy, H.M, ZPHS, Sambepalli. 

                         Prepared by Sri D. Siva Reddy, SA(Social), ZPHS, Sambepalli.  

(Or) 

 

i) భారత దేశింలో అతిప డవ నై్ న్ద ి

ii) ఎకుావ జనాభా గల రాషి్టరిం 

iii) ఫస ర్్ మోటార్ో కరాాగారిం గల న్గరిం 

iv) మ్ధాాహన భోజన్ పథకిం అమ్లుచసేిన్ మొద్టి రాషి్టరిం 
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పరకు పటటట క ఆధయర్ాంగా కిరాంది్ పరశ్నలకు జవ్ాబులు వ్ార యాండి.  

i) మ్లన్వాభివృదిి  స్యచికలో అతుాన్నత స్ాా న్ిం ప ిందిన్ దశేమేది?  

ii) ఏ ర ిండు దశేాలు ఒకే విధ్మ ైన్ జీవన్ ఆయురాి యిం కలగ్ 
    ఉనానయ?  

iii) స్గటు పాఠశాల వయస్ుో అన్గానేమి?  

iv)  తలస్ర్ ఆదాయలనిన అమ ర్కన్ డాలరాలోనే ఎింద్ుకు  
      ల క్ాస్ాత రు?  
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DISTRICT COMMON EXAMINATION BOARD – KADAPA – YSR Dist. 

Action Plan Grand Test-2  2019-2020 

SOCIAL STUDIES Paper-II  
(Telugu Medium) 

Class: 10                             Max. Marks: 50                        Time: 2.45Hrs 
విద్యార్థు లకు సూచనలు  : 

1. ఈ ప్రశ్న ప్త్రం లో 4 సెక్షనలు  మరియు 33 ప్రశ్నలుంటాయి. 
2. మీకిచ్చిన సమాధయన ప్త్యర లలోనే అన్నన ప్రశ్నలకు సమాధయనయలు వ్రర యాలి. 
3. నయలుగవ విభాగంలో గల ప్రశ్నలకు అంత్ర్గత్ ఎంపిక కలదల. 
4. అన్నన ప్రశ్నలకు సమాధయనయలు సపష్టంగర, గుండ్రంగర వ్రర యండి.  
5. 2.45 గంటలలో 15న్నII ప్రశ్న ప్త్రం చదవడయన్నకి కేటాయించడ్మ ైనది్     

Section - Ⅰ     
సూచనలు: 1. అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి. ప్రతి ప్రశ్నకు ½   మార్థు.    12 X ½ = 6 

1. 1. త్ర ైపాక్షకి సంధి (ఒప్పందం) లో సభ్య దశేం కానిదేద?ి  
ఎ) బ్రిటన్  బి) అమెరకిా  సి) ఫ్ాిన్్   డి) రష్ాయ 

2. క ంద ివాటలిో సర నై వాకాయనిి ఎంపిక చయేండి? 
ఎ) యు.ఎస్.ఎస్.ఆర్ 1924 లో ఏరపడింది.  
బ్ర) గ్ ెగ్రేియన్ కాయల ండర్ జూలియన్ కాయల ండర్ కంట ే15 రోజులు ముందు ఉంట ంది. 

3. అసంప్ూరిిగ్ా ఉని జతను ప్ూరించండి. 
ఎ) సన్ యట్ సనే్ :  చ్రనా  బ్ర) F.D.  రూజ వెల్్ట:________ 

4. భారత జాతీయోదయమంలో మొదట ివ్యక ిగత సతాయగెహి ఎవ్రు? 
5. ఆదశేిక  సూతాిలకు ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వండి? 
6. క ంద ివాటనిి కాలకెమానుగతంగ్ా  అమరచండి. 
   a) హిందీ వ్యతిరకే ఆందోళన ఉదయమం.  b) SRC      c)  మొదటి ప్ంచవ్రష ప్ణిాళిక     d)  హరతి విప్లవ్ం. 
7. క ంద ివాటలిో వేరుగ్ా ఉని దానిని గురిించండి.  

i) ఇందరిా గ్ాంధ ీ  ii) విపి సింగ్  iii) నీలం సంజీవ్ ర డిి   iv) పవిి నరసింహారావ్ు 
8. క ందవిాటలిో తప్ుపగ్ానుని  వాకాయనిి సరచిేయండి. 

i) గరీబ్ర హఠావో నినాదానిి ఇందిరా గ్ాంధీ ఇచాచరు 
ii) ఆరి్కల్ట 352,  రాష్్టరప్తిపాలన  విధించడానిక  సంబంధించినది. 

9. ఇచిచన చితంిలోని వ్యక ి పేరమేిట?ి  
10. NALSAను విసిరించుము.  
11. క ంది వాటిని జతప్రుచుము. . 

i) పో ల ండ్   ఎ) బెల్ట గ్ేెడ్ 
ii) యుగ్ోసేల వియా  బి) మాస్ో ో 
iii) రష్ాయ   సి) వారా్ 
a) i-a, ii-b, iii-c  b) i-b, ii-c, iii-a  c) i-c, ii-a, iii-b  d) i-c, ii-b, iii-a 

12. నరమదా నద ీప్రీవాహక పాింతం ఏయే రాష్ా్ ర లోల  విసిరించి ఉంది? 
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Section - Ⅱ  

సూచనలు: 1. అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి.   2. ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మార్థు.     8X1=8 

13. ప్రాయవ్రణ ప్రిరక్షణ క ై ర ండు నినాదాలను పేరకోనుము? 

 

14. ఇచిచన చితిం మనకు దేనిని త్లియజేసుి ంది? 

 

15. UNO యొకో ప్సిుి త ప్ిధాన కారయదరిి ఎవ్రు? 

16. వియతాిం యొకో ప్ధిాన వ్నరులేవి? 

17.  “ఈ యుదధం దావరా  ప్పి్ంచంలోని అతయంత శక ివ్ంతమెనై దేశంగ్ా అవ్తరించాము”  
 Q: ఈ మాటలు ఎవ్రవిి? 
18.  ఇచిచన ప్టం ఆధారంగ్ా, నెరజీరియాను మూడు భాగ్ాలుగ్ా విభ్జిసుి ని నది ఏది? 

19. వెర ై్ల్ట సంధి ష్టరతులలో ఏవెరనా ర ండింటనిి  పరేకోనండి? 

20. ఆరిిక మాందయమును నిరవచించుము? 

Section - Ⅲ    

సూచనలు: 1. అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి.       8X 2=16 
                   2. జవ్రబునల 4 లేద్య 5 వ్రకరాలలో వ్రర యండి.  ప్రతి ప్రశ్నకు 2 మార్థులు.  

21. సమాచార హకుో  చట్ంలో మీకు నచిచన అంశాలేవి? 

22.  ఇచిచన మాయప్ ఆధారంగ్ా, ఈ క ెంది ప్శిిలకు సమాధానం ఇవ్వండి. 

 i) జపాన్ ఏ దేశాలను ఆకెమించలేదు? 

ii) భారత దేశం జపాన్ నియంతణిలో ఉందా? 

23.  భారత రాజాయంగ మౌళిక సూతాిలేవి? 

24. UNO యొకో లక్షయయలను పేరకోనండి? 

25. ఎన్ీఆర్ గ్కప్పతనమెట్ిది ? 

26. 42 వ్ రాజాయంగ సవ్రణ లోని ముఖాయంశాలేవి? 

27. లోకదాలత్ యొకో ప్యిోజనా లేవి ? 

28. ఇచిచన గ్ాె ఫ్ ఆధారంగ్ా, ఈ క ెంది ప్శిిలకు సమాధానం ఇవ్వండి.  

        i) ఏ దశాబదంలో  యూరోపియన్ దేశాలు ఆయుధాలక ై ఎకుోవ్  ఖరుచ చేశాయ?   

        ii) ప్కిో ఉని బార్ గ్ాె ఫ్ లో నీవ్ు ప్రిశీలించిన అంశాలేవి? 

                                                             
 

Section - Ⅳ                                  

సూచనలు:     అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి.   సమాధయనం 8 లేక 10 వ్రకరాలలో వ్రర యండి. 
         ప్రతి ప్రశ్నకు  అంత్ర్గత్ ఎంపిక కలదల.   ప్రతి ప్రశ్నకు 4 మార్థులు    5X 4=20 

29. 20 వ్ శతాబదం మొదటి భాగంలో ప్ిప్ంచ యుదధం యొకో ప్భిావాలను త్లుపము? 

                                 (Or) 

        భారత విభ్జనకు దారితీసిన వివిధ కారణాలేవి? 

30. " "వియతాింలో ఫి్ంచ్ పాలకులు తమ పాలనను పొ గుడుతూ పాఠాయo శాలను రూపొందించారు. అయతే వియతాిo టీచరుల  దీనిని విమరిిసూి  

విదాయరుి లకు బో ధించేవారు. ఉనిత ఉదోయగ్ాలలో వియతాిమీయులను   నియమించకపో వ్డానిి తీవ్ంిగ్ా వ్యతిరేక ంచారు. దేశభ్క ి భావాలతో 

పిేరితుల రన విదాయరుి లు దేశ ప్ియోజనాలు కాపాడటం విదాయవ్ంతుల కరివ్యమని విశవసించారు. " 

ప్ర: స్ావతంత్ర పో రాటాలలో "విదయ ప్ధిాన భ్ూమిక పో షిసుి ందని భావ్నతో నీవ్ు ఏకీభ్విస్ాి వా? నీ అభిపాియాలను త్లుప్ుము?  
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(Or) 

 

ఒక ప్ిసిదధ  ప్సింగంలో "పేదలకు ఖరుచ చేసే ప్తిి రూపాయలో కనీసం 15 ప్రసలు కూడా లబ్రదదారులకు చేరడం లేదు" అని ఒక బహిరంగ సభ్లో  

ప్ధిాని రాజీవ్ గ్ాంధీగ్ారు వాపో యారు.."  

 ప్ర: ప్ర వాఖయ తో నీవ్ు ఏకీభ్విస్ాి వా? దానిప్ర మీ అభిపాియమును వ్యకీికరించుము. 
31. ప్పి్ంచంలో శాంతిని ప్రిరక్షించడంలో UNO పాత ిఎట్ిది? 

(Or) 

       ఇటీవ్ల  మన దేశంలో జరిగ్ిన ఏద్రనా ఒక స్ామాజిక ఉదయమo గురించి రాయండి. 
 
32.                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

(Or) 

 

 

 

 

 

  

 

ఇచ్చిన  సమాచయర్ం ఆధయర్ంగర కిరంది్ ప్రశ్నలకు జవ్రబులు రరయండి  

 

 

 

 

 
 

33. ప్రప్ంచ ప్టంలో కిరంది్ వ్రటిన్న  గురితంచండి. 
A. IMF ప్ధిాన కేందంి      B. సూయజ కాలువ్ను జాతీయం చేసిన దేశం 

C. ఆగ్ేియ ఆసియాలో  ఫి్ంచ్ వారి వ్లస D. నాజీ దేశం 

(Or) 

A. యూదుల వాగ్ాద న భ్ూమి       B. UNO యొకో ప్ధిాన కారాయలయం 

C. ఆరిిక మాందయం నుండి తపిపంచుకుని దేశం    D. ఫ్ాసిస్్ దేశం 

 

 
This question paper edited by Sri Madithati Narasimha Reddy, H.M, ZPHS, Sambepalli.   
                           Prepared by Sri D. Siva Reddy, SA, Social, ZPHS, Sambepalli. 

 

 

ప్రకు కరలన్నర్ణయ ప్టిట క  ఆధయర్ంగర కిరంది్ ప్రశ్నలకు జవ్రబులు రరయండి.  
  

   a) రష్టయన్ విప్లవ్ం ఎప్ుపడు జరిగ్ింది?  

   b) వ్ర ై్ల్ట్ నగరం ఏ దేశంలో కలదు?  

   c) 1919లో జరిగ్ిన ముఖయ సంఘటనలేవి?  

    d) 1945 ఆగష్టు్ లో మిత ిరాజాయలకు ల ంగ్ిపో యన దేశమేది? 

a) మూడు సంకీరణ ప్ిభ్ుతావలలో భాగస్ావమిగ్ా గల పారీ్ ఏది?  

b) AIADMKని విసిరించుము.  

c) 1996-98 లో యునెరటెడ్ ఫ్ంిట్ ప్భి్ుతావనిక  మదదతును ఇచిచన పారీ్లేవీ?  

 d) NDA పాలనా కాలంలో (1998-2004) ప్ధిానిగ్ా ప్నిచేసింద్వ్రు? 
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DISTRICT COMMON EXAMINATION BOARD – KADAPA – YSR Dist. 

Action Plan Model Question Paper 2019-2020 

SOCIAL STUDIES Paper-II  
(Telugu Medium) 

Class: 10                        Max. Marks: 50                Time: 2.45Hrs 
విద్యార్థు లకు సూచనలు  : 

1. ఈ ప్రశ్న ప్త్రం లో 4 సెక్షనలు  మరియు 33 ప్రశ్నలుంటాయి. 
2. మీకిచ్చిన సమాధయన ప్త్యర లలోనే అన్నన ప్రశ్నలకు సమాధయనయలు వ్రర యాలి. 
3. నయలుగవ విభాగంలో గల ప్రశ్నలకు అంత్ర్గత్ ఎంపిక కలదల. 
4. అన్నన ప్రశ్నలకు సమాధయనయలు సపష్టంగర, గుండ్రంగర వ్రర యండి.  
5. 2.45 గంటలలో 15న్నII ప్రశ్న ప్త్రం చదవడయన్నకి కేటాయించడ్మ ైనది్. 

Section - Ⅰ     
సూచనలు: 1. అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి.  ప్రతి ప్రశ్నకు ½   మార్థు.   12 X ½ = 6 

1. త్రపైాక్షకి కూటమిలో సభ్య దేశం కానిద?ి 
a) రష్ాయ  b) బ్రిటన్ c) ఫ్ాిన్్  d) జరమనీ  

2. క్రంది దేశాల్ని తూరపు న ండి పడమరకు అమరచండి. 
a) రష్ాయ  b) పో ల ండ్ c) ఫ్ాిన్్  d) జరమనీ  

3. అధ నిక చ్రనా జాతి పిత ఎవరప? 
4.  క్రంది వానిలో సరకిాని వాకాయనిి గురితంచండి.  
 i) విన్ స్ాా న్ చరిచల్ లేబర్ పారటాక్ చ్ందని వాడు.  

ii) కమయయనిసా్ట పారటా ర ండవ పపించ యుద్ధంలో బ్రిటన్ కు మద్దతిచ్చంది.  
5. పసి త త ఐకయ రాజయ సమితి సెకరటరట జనరల్ ఎవరప? 

6. క్రంద్ ఇవవబడిన అసంపూరతి జతన  పూరించండి.  
భారతదేశ మొద్టి రాషా్టరపతి : డా రాజ ంద్ ిపసి్ాద్  
భారత పథిమ నాయయశాఖ మంతిి: _____________? 

7. పాిథమిక హకుు కు ఒక ఉదాహరణనిముమ?  
8. SALTన  విసతరించ ము? 
9. పకిు చ్తంిలోని జంతువు పేర మిటి?   
 
10.         

            పకిు చ్తమిులోని ముఖయమ ైన పాిజ కుా లు ఏవి? 
 
 
 
11. క్రంద ివానిలో తపుుగాన ని వాకాయనిి సరిచయేండి.  

i) సమాచార హకుు చటాం 2005లో చయేబడింది.  
ii) స్ాయుధ ద్ళాల పతియేకాధికారాల చటాం 1954లో చయేబడంిది.  

12. క్రంద ిపధానమంతుిల్ని కాలకరమంలో అమరచండి.  
a) రాజీవ్ గాంధీ   b) V.P. సింగ్  c) మొరారటీ దేశాయ్  d) P.V.నరసింహారావు  

05-02-2020 

  Day-44 

22T 
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Section - Ⅱ  

సూచనలు: 1. అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి.      8X1=8 

    2. ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మార్థు. 

13. 42వ రాజాయంగ సవరణ దావరా రాజాయంగ పవేిశికకు చేరిచన పదాలు ఏవి?  

14. "భ్లమ ైన జాతిక్ మాతమేి ఈ పిపంచానిి పాల్నంచే హకుు ఉంది"  

పశిి: ఇది నాయయమేనా? దీనిక్ నీ సమాధానమేమిటి?  

15. పకిు చ్తంి లోని వయక్తని గురించ్ ర ండువాకాయలు రాయండి? 

 

16. పరాయవరణ పరరిక్షణక  ైకొనిి నినాదాలు రాయండి?  

17.  క్రంది వాటిని జతపరచండ.ి  
(A) హ ందీ వయతిర క ఉద్యమం ( ) (i) జవహర్ లాల్ నెహరూ  

  (B) భాకార నంగల్ డాయం   ( ) (ii) ఇందిరాగాంధ ీ
  (C) రాజభ్రణాల రద్ ద    ( ) (iii) లాల్ బహద్ూర్ శాసిత  ై 
 

 

18.  పకిున ని పటం ఏదేశానిక్ చ్ందినది? 

 

 

19. రాయల్ నౌకాద్ళం సమ మకాలం (1946) లో వారి డిమాండుు  ఏవి? 

20. NALSA యొకు ముఖయ ఉదేదశయ మేమిటి? అణావయుధాలన  తగిగంచ టకు ర ండు నినాదాలు రాయండి? 

Section - Ⅲ    

సూచనలు: 1. అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి.       8X 2=16 
       2. జవ్రబునల 4 లేద్య 5 వ్రకరాలలో వ్రర యండి.         ప్రతి ప్రశ్నకు 2 మార్థులు.  

21. ఐకయ రాజయ సమితి యొకు లక్షయయలు ఏవి?  

22. స భాష్ చంద్ిబో స్ట యొకు గొపుతనమ టాిది?  

23.   

 

 

 

 

 

 

 

24. భారత రాజాయంగం యొకు విశిషా్ట లక్షణాలేవి? 

25. సమాచార హకుు చటామునకు గల మినహాయంపులేవి?  

26. ఫిెంచ్ వారప వియతాింలో ర ైలేయలు, కాలువల్ని ఎంద్ కు అభివృదిధ  చేశారప?  

27. భారత్, బంగాు దేశ్ మధయ గల వివాదాలేవి?  

28. కిరంది్ ప్రశ్నలకు ప్రకు గార ఫ్ ఆధయర్ంగర జవ్రబులు రరయండి.     

.      i)  పకిున ని బార్ గార ఫ్ ఏమి త్ల్నయచేస త నిది? 

       ii)  1914లో సెరనిక వయయం ఎంత? 

 
 

 

కిరంది్ ప్రశ్నలకు ప్రకు ప్టం ఆధయర్ంగర జవ్రబులు రరయండి.     

 a) మంగోల్నయా జపాన్ ఆధీనములో ఉందా? 

 b) జపాన్ కు పశిచమాన ఉని దేశమేది? 
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Section - Ⅳ                                 5X 4=20 

సూచనలు:     అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి.   సమాధయనం 8 లేక 10 వ్రకరాలలో వ్రర యండి. 
                        ప్రతి ప్రశ్నకు  అంత్ర్గత్ ఎంపిక కలదల.   ప్రతి ప్రశ్నకు 4 మార్థులు.  

29. 20వ శతాబదం మధయ భాగంలో పపించ యుదాద ల పభిావానిి వివరించ ము?  

                                 (లేద్య) 
       భారత దేశ విభ్జనకు గల కారణాలేవి?  

30. "భారత పభి్ుతవము ఎనిి పియతాిలు, పథకాలు చేపడుతునిపుటికీ వాటి పూరిత పియోజనాలు నిజమ ైన లబ్రదదారపలకు చేరటము లేద్ " 

ప్రశ్న: దీనిి నీవు అంగటకరిస్ాత వా? నీ ద్ృకుథంన  వివరించండి.  

 (లేద్య) 
        "1970వ ద్శకంలో అనేక మంది అమ రికన్ సెరనికులు వియతాిము న ండి తిరిగి సవదేశానిక్ వచాచరప. ఆమ రికాన  ఏ మాతిము ఎద్ రోులేని 

     అమాయక వియతాిమీయుల పెర బాంబుల వరషం కురిపించడం పటు  వీరిక్ అనేక అన మానాలు కల్నగాయ."  
 ప్రశ్న: వియతాిం పజిలపెర అమ రికా చేసిన యుద్ధం నాయయమ ైనదేనా? నీ అభిపాియానిి వివరించ ము?  

31. ఇటీవల కాలంలో భారతదేశంలో జరిగిన ఏద్రనా ఒక స్ామాజిక ఉద్యమం గురించ్ రాయండి?  

(లేద్య) 

       ఐకయ రాజయ సమితి పిపంచ శాంతి పరిరక్షణకు ఎలా తోడుడుచ నిది?  

32.                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

(లేద్య) 

ప్రకు సమాచయర్ం ఆధయర్ంగర కిరంది్ ప్రశ్నలకు జవ్రబులు రరయండి 

 

 

 

 

 

 

33. ప్రప్ంచప్టంలో కిరంది్ దే్శరలిన గురితంచలము. 

A. ఐకయ రాజయ సమితి పధిాన కారాయలయం   B. ఫ్ాసిసా్ట దేశం  
C. ఆరిిక మాంధయం న ండి తపిుచ కుని దేశం   D. భ్య పరివేషాి్త సముద్ంి  

(లేద్య) 
A. ద్క్షిణాసియాలోని ఫిెంచ్ వలస రాజయం   B. అంతరాీ తీయ నాయయ స్ాి నం  
C. ఆరిిక మాంధయం వలు  ఘోరంగా ద్బబతిని దేశం  D. ఆఫిికా లోని బ్రిటీష్ వారి ఒక వలస రాజయం 
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ప్రకు గరర ఫ్ ఆధయర్ంగర కిరంది్ ప్రశ్నలకు జవ్రబులు రరయండి 

a) ప్రకు గార ఫ్ ఏమి త్ల్నయచేస త నిది? 

b) ఎంద్ కు పెర ర ండు దేశాలు అణావయుధాలు తయారప చేశాయ? 

c) ఏ దేశం ఎకుువ సంఖయలో అణావయుధాలు కల్నగి ఉంది?  

d) ఏ ద్శాబదంలో రష్ాయ ఎకుువ అణావయుధాలు తయారపచేసింది?  

a) 1996 ఎనిికలలో గ లుప ంది పభి్ుతావనిి ఏరాుటుచేసిన పారటా? 

b) నేష్టనల్ ఫ్ింట్ పభి్ుతవ కాలంలో పనిచేసిన పిధానమంతుిల వరప?  

c) పకిున త్ల్నపిన 3 పిభ్ుతావలలో అధికారానిి పంచ కుని పారటా? 

d) నేష్టనల్ ఫ్ింట్ అధికారంలో ఉని కాలం? 
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           DISTRICT COMMON EXAMINATION BOARD – KADAPA – YSR Dist. 

Action Plan Model Question Paper 2019-2020 

సాాంఘిక శాస్్తరాం పేపర్ -1  

(తెలుగు మాధ్యమాం) 

Class: 10                                 Max. Marks: 50                                     Time: 2.45Hrs 

విద్యయర్థు లకు స్తూచనలు  : 
1. ఈ పరశ్న పత్రాం లో 4 సెక్షనలు  మరియు 33 పరశ్నలుాంటాయి. 
2. మీకిచ్చిన స్తమాధయన పతయర లలోనే అన్నన పరశ్నలకు స్తమాధయనయలు వ్ార యాలి. 
3. నయలుగవ విభాగాంలో గల పరశ్నలకు అాంత్ర్గత్ ఎాంపిక కలదల. 
4. అన్నన పరశ్నలకు స్తమాధయనయలు స్తపష్టాంగా, గుాండ్రాంగా వ్ార యాండి.  

              5. 2.45 గాంటలలో 15న్నII పరశ్న పత్రాం చదవడయన్నకి కేటాయిాంచడ్మ ైనది్.  

Section - Ⅰ     
స్తూచనలు: 1. అన్నన పరశ్నలకు జవ్ాబులు వ్ార యాలి.      12 X ½ = 6 

     2. పరతి పరశ్నకు ½   మార్థు. 

1. ముతక ధాన్ాాలకు ఉదాహరణలివ్వండి? 

2. ఇది 100% స ందరయీ వ్ావ్సాయ రాష్్టరము. 

A) గోవా  B) సకి్కం C) ఉతతరాఖండ్  D) మణపిూర్ 

 

  

3. ఈ చితంీ ఏ ఉద్ామమును పతీిబంబస్ుత ననది?  

 

 

 

4. క్రంద ివానిని జతపరుచుము. 

a) ఇన్ఫోసిస్   i) మంద్ులు 
b) రాన్ బాక్ి  ii) సాంకతేిక పరజిఞా నం  
c) టాటా మోటార్ి iii) వాహన్ాలు 

5. క్రంది వానిలో స్రయి ైన వాకాానిన కనుగొనుము? 

  i) స లై ంట్ సి ర్ంగ్ పుస్తకానిన రాచెల్ కారిన్ వాీశాడు.   

 ii) ఈ పుస్తకం ఎండోస్లఫోన్ పభీావ్ంను తలెుుత ంది. 

6. "ఒకవళే మమేు అడవి మీద్ హకుకలు కోలోుతే మఫకు కవే్లము మిగలిేద ిపార, పలుగు మఫతమీే" 

పరశ్న:  దరనిని  ఎవ్రు చెపాురు? 

7. క్రంద్ ఖఫళీగా ఉనన  జతను పూరించండి. 
    i) ధారవి : ముంబాయ  ii) బంజఞరాహిల్ి:  ? 

8. NBA విస్తరించుము.? 

9. క్రంద ివాకాానిన స్రచిేయండ.ి 
   ‘మధాాహన భోజన పథకానిన అమలు చేసని తొలి రాష్్టరం కేరళ 
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10. కేరళ రాష్్టరమును ఇండియఫ పటం నంద్ు గురితంచుము. 
 

11. అంతయాద్య కార్్ ఎవ్రు ప ంద్ుతారు? 

12. క్రంద ివానిలో వరేుగా నునన దానిన గురితంచుము. 
 a)  హ దై్రాబాద్  b) చనెనయ్ c) భోపాల్  d) అహమమదాబాద్  

Section - Ⅱ  
స్తూచనలు: 1. అన్నన పరశ్నలకు జవ్ాబులు వ్ార యాలి.      8X1=8 

    2. పరతి పరశ్నకు 1 మార్థు. 

13. పపీంచీకరణ లోని ముఖామ ైన అంశాలేవి? 

14. "న్నేు పజీలు తిండ ిలేక పాములిన, గడి్ని తినటం చూశాను. న్ా ఇద్దరు చెల ె లెను మరయిు సో ద్రుని కోలోుయఫను.” 

పరశ్న:  ప  ైవాకాము దేని గురించి తెలియచసే్ుత ననది. 
15. పసీ్ుత త పరసిిిత లలో స ందరయీ వ్ావ్సాయం అవ్స్రం గురించి ర ండు వాకాాలు రాయండి. 

16. పరాావ్రణ పరరిక్షణ క ై ర ండు నిన్ాదాలు రాయండి. 

 

17.  

                                                                                                          ఈ చితంీ ఆధారంగా ఒక శీరిికను వాీయండి. 

 

18. కనీస్ మద్దత  ధర అంటే ఏమిట?ి 

19. ఉతుతిత  కారకాలు గురించి వాీయండి. 

 

 

20.  ఈ పటం ఏమి తలెియచసే్ుత ంది? 

 

Section - Ⅲ    
స్తూచనలు: 1. అన్నన పరశ్నలకు జవ్ాబులు వ్ార యాలి.       8X 2=16 
       2. జవ్ాబునల 4 లేద్య 5 వ్ాకాయలలో వ్ార యాండి.         పరతి పరశ్నకు 2 మార్థులు.  

21.  

 

 

 

 

  పెై పటటట క ఆధయర్ాంగా కిరాంద్ి పరశ్నలకు జవ్ాబులివవాండి. 
 i) కేవ్లం స్త లీు మఫతమీే చసే  పనులు ఏవి? 

 ii) పురుష్ట లు కంటే స్త లీకు ఎంద్ుకు తకుకవ్ కూలి ఇస్ుత న్ానరు?  

 

 

 

 

www.bestsocialteacher.com

www.bestsocialteacher.com



22. బహుళజఞతి స్ంసి్లు ఇతర స్ంసి్లకంటే భిననమ ైనవి. ఎలఫ? 

23. బహుళ పంటల సాగు యొకక పయీోజన్ాలేవి? 

 

24. భారతదేశ చిత త పటం గీచి అంద్ులో 1943 లో బ ంగాల్ కరువ్ు వ్లె పభీావితమ నై పాీంతానిన గురితంచండ?ి 

 

 

25. ఈ పరిమిడ్ నుంచి నీవేమి గరహించావ్ు?  

 

 

 

26. ఎండోస్లఫోన్ వినియోగం జీవించే స వచాా హకుకకు ఎలఫ ఆటంకం కలిగిస్ుత ంద?ి 

27. విదశేీ వాణిజా స్రళీకరణను నీవ్ు ఎలఫ అరిము చసే్ుకుంటావ్ు? 

 

 

 

28. గార ఫ్ ఆధారంగా క్రంది పశీనలకు జవాబులివ్వండి. 

     i) ఏ రాష్టా్ ర లు పజీఞపంపణిీ వ్ావ్సి్ పనితీరులో  
        అద్ుుత పనితీరును కనబరుస్ుత న్ానయ.?  

    ii) గోధుమను పధీాన ఆహారంగా గల రాష్టా్ ర లేవి? 

                                                 

 

                                                 

Section - Ⅳ                                 5X 4=20 

స్తూచనలు:     అన్నన పరశ్నలకు జవ్ాబులు వ్ార యాలి.   స్తమాధయనాం 8 లేక 10 వ్ాకాయలలో వ్ార యాండి. 
                        పరతి పరశ్నకు  అాంత్ర్గత్ ఎాంపిక కలదల.   పరతి పరశ్నకు 4 మార్థులు.  

29. “పపీంచీకరణ పభీావ్ం అంతటా ఒకవేిధంగా లేద్ు" వివ్రంిచండి. 
(Or) 

       మీ పాీంతంలోని ఏదెనై్ా ఒక వ్ావ్సాయతేర కారాకలఫపంను గురించి వాీయండి. 

30. “అడవి మఫకు అపుు ఇస్ుత ంది. కష్్ట స్మయఫలోె  మేము అడవిలోక్ వెళతాం. మఫ ఇళళు అటవీ కలపతయ నిరిమంచుకుంటాం."  
పరశ్న: భావా మహాలియఫతయ నీవ్ు ఏకీభవిసాత వా?అయతే మీ అభిపాీయం ను తెలియచేయండి?  

        (Or) 

    “ఆహార భద్తీా చట్ం 2013 వ్లె ఆహార ధాన్ాాలు ప ంద్ుట చట్బద్ధమ ైనది. దేశంలో 2/3 వ్ంత  జన్ాభాకు ఈ చట్ం  
       వ్రితస్ుత ంది. ఈ చట్ం పకీారం ప ద్వారు PDS దావరా పతీిన్లె 5Kg ధాన్ాాలు ప ంద్ుతారు." 

పరశ్న:  ఆహార భద్తీా చట్ం ప ద్లకు వ్రం. దరనిప ై నీ వాఖా ఏమిటి? 

 31. ఆహార భద్తీ ప ై ఒక కరపతంీ తయఫరుచేయండి. 
              (Or)  

 

 

www.bestsocialteacher.com

www.bestsocialteacher.com



       “సాి నిక స్మఫజఞల జీవ్న్ఫపాదిక,్ జీవితాలకు పరాావ్రణo చాలఫ కలీకమ ైనది. వారి జీవ్న స్రళి, స్ంతయష్టము పరాావ్రణంతయ 
ముడపిడిఉంట ంది. వివ్రించండి?  

32. స్ుసిిరాభివ్ృదిధ  కొరకు పభీుతావలు ఏవిధంగా పయీతినస్ుత న్ానయ?  

        (Or) 

మితిమీరని స్హజ వ్నరుల వినియోగం భవిష్టాత్ అభివ్ృదిధ  ప  ైవిభిననమ నై పభీావ్ం చూపుత ంది. దరనిన నీవ్ు అంగకీరిసాత వా? 

33. భారత దేశ పటంలో క్రంది వాటిని గురితంచండి. 

i) చిపో క ఉద్ామ రాష్్టరం 

ii) నరమదా ఆనకట్ 

iii)  ఢలెి్ల 

iv)  జఞతీయ పో ష్టకాహార స్ంసి్ గల నగరం 

 

 

 

                                

This Question paper edited by Sri  Madithati Narasimha Reddy, H.M, ZPHS, Sambepalli. 

                         Prepared by Sri D. Siva Reddy, SA(Social), ZPHS, Sambepalli.  

(Or) 

 

i) ఫో ర్్ మోటార్ి కరామగారం గల నగరం 

ii) ఎండోస్లఫోన్ పభీావిత రాష్్టరం 

iii) భిలఫస్ పూర్ 

iv) అసాిం 
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DISTRICT COMMON EXAMINATION BOARD – KADAPA – YSR Dist. 

Action Plan Model Question Paper 2019-2020 

SOCIAL STUDIES Paper-II  
(English Medium) 

Class: 10                        Max. Marks: 50                Time: 2.45Hrs 
విద్యార్థు లకు సూచనలు  : 

1. ఈ ప్రశ్న ప్త్రం లో 4 సెక్షనలు  మరియు 33 ప్రశ్నలుంటాయి. 
2. మీకిచ్చిన సమాధయన ప్త్యర లలోనే అన్నన ప్రశ్నలకు సమాధయనయలు వ్రర యాలి. 
3. నయలుగవ విభాగంలో గల ప్రశ్నలకు అంత్ర్గత్ ఎంపిక కలదల. 
4. అన్నన ప్రశ్నలకు సమాధయనయలు సపష్టంగర, గుండ్రంగర వ్రర యండి.  
5. 2.45 గంటలలో 15న్నII ప్రశ్న ప్త్రం చదవడయన్నకి కేటాయించడ్మ ైనది్. 

Section - Ⅰ     
సూచనలు: 1. అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి.      12 X ½ = 6 

     2. ప్రతి ప్రశ్నకు ½   మార్థు. 

1. భారత దేశంలో టలెీకమ్యూనికేషన్ విప్ల వానికి ఆధ్యూడు? 
a) ఇందరిా గాంధీ  b) రాజీవ్ గాంధీ   c) దేవగెౌడ  d) VP స ంగ్  

2. కిరంది వాకాూనిి సరచిేయుమ్ు.  
బంగాల దశే్ యుద్ధ మ్ు 1981లో చ ైనాతో జరగిింది. 

3. కిరంద్ ఇవ్వబడిన అసంప్ూరతి జతనయ ప్ూరించండి.  
తాష్కంట్ ఒప్పంద్ం -  లాల్ బహద్ూర్ శాస ర  ి 
స మ్ాల  ఒప్పంద్ం -  

4. కిరంది వాటిని జతప్రచండి.  
(A) కావమే కరర మ్ా  (i) ఈజిప్టు  

  (B) అబుు ల్ నాజర్  (ii) ఇండో నషే యా  

  (C) సయకరని    (iii) కెనాూ 

5. CENTO నయ విసర రింప్టమ్ు.  
6. ఈ ఫో ట ో లోని వ్ూకిర  ఎవ్రు?   
 
7. కిరంది వానిలో సరయి ైన వాకాూనిి కనయగొని, రాయండి.  

a) ఇండియా, బంగాల దశే్ లు 25 సంల శాంతి ఒప్పంద్ంప్ై సంతకాలు చేశాయ.  
b) రెండు దశేాల మ్ధ్ూ గంగా, స ంధ్య నదజీలాల ప్ంప్కంలో విబధేాలు ఉనాియ.  

8. స్ైల ంట్ వాూలీ గల రాషు ర చితతర  ప్టం గయీండ?ి 
9. ప్రాూవ్రణ ఉద్ూమ్ానికి ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వండి?  
10. మొద్టి కాంగెరససేతర ప్రధాని ఎవ్రు? 
11. "పసద్లకు ఖరుు ప్టటు  ప్రతి రూపాయలో కవే్లం 15ప్ైసలు మ్ాతరమ ేవారిక ిచేరుతతనిద"ి అని ఒక బహిరంగ  
      సభలో వాపో యనది ఎవ్రు?   
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12. కిరంది వాటిలో వరేుగా ఉని దానిని గురిర ంచండి?  
పో ల ండ్,  హంగేరీ,  తూరుప జరమనీ,  సప్యన్   

Section - Ⅱ  

సూచనలు: 1. అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి.      8X1=8 

    2. ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మార్థు. 

13. అణావయుధాలనయ తగిగ ంచయటకు రెండు నినాదాలు రాయండి? 

14.  

                              పై్ ప్టం నంద్య గల జలాశయాల పసరుల  రాయండి? 

15. "నాకొక కల ఉంది . . . . . మ్ారిున్ లరథర్ కింగ్" అతని కల ఏమిటి? 

16.  ప్రసయర త భారత ప్రధాన సమ్ాచార కమీషనర్ ఎవ్రు? అతని ప్ద్వీ కాలం ఎంత? 

17. ప్రకకనయని చితరంలోని వ్ూకిర  యొకక రెండు ప్రతేూకతలు రాయండి? 

18. నలాే (NALSA) యొకక ప్రధాన ఉదేు శూమేమిటి?  

19. భయగనళం వేడ కకడం వ్లన కలిగే రెండు అనరాా లనయ రాయండి? 

20. 'విధాన ప్క్ష పాతం' నయ నీ వెలా నిరవచిస్ార వ్ట? 

Section - Ⅲ    

సూచనలు: 1. అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి.       8X 2=16 
       2. జవ్రబునల 4 లేద్య 5 వ్రకరాలలో వ్రర యండి.         ప్రతి ప్రశ్నకు 2 మార్థులు.  

21. N. T. రామ్ారావ్ట యొకక గొప్పతనమెటిు ది? 

22.   

 

 

 

 

 

 

23. నాూయససవాధికార సంసా విధ్యలనయ రాయండి? 

24. ప్రకు చితరంలోని స్ర లిు కాగడాలతో ఎంద్యకు ప్హారా కాసయర నాిరు? 

      కారణాలు త లుప్టమ్ు? 

25. స్ామ్ాజిక ఉద్ూమ్ాల యొకక మ్ౌళిక సూతరా లు ఏమిటి? 

26. ఆర్. టి. ఐ కి మినహాయంప్టలనయ పసరొకనండి? 

27. ప్ంచశీల సూతరా లనయ త లియచేయండి? 

28. 1991 లో భారతదేశానికి ఋణమిచయుటకు అంతరాా తీయ ద్రవ్ూనిధి సంసా విధించిన షరతతలేవి? 

 

కిరంది్ ప్రశ్నలకు ప్రకు ప్టం ఆధయర్ంగర జవ్రబులు రరయండి.     

 a) ఈ చిహిం ఏ అంతరాా తీయ సంసాకు చ ందినది? 

 b) ఈ చిహిం లో కనబడుతతని కొమ్మలు ఏ వ్ృక్షానివి? 
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Section - Ⅳ                                 5X 4=20 

సూచనలు:     అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి.   సమాధయనం 8 లేక 10 వ్రకరాలలో వ్రర యండి. 
                        ప్రతి ప్రశ్నకు  అంత్ర్గత్ ఎంపిక కలదల.   ప్రతి ప్రశ్నకు 4 మార్థులు.  

29. జాతతల మ్ధ్ూ సంఘరష ణలు" భారత్ మ్రియు శీరలంక సంబంధాలనయ ఎలా ప్రభావితం చేశాయ? 

                                 (లేద్య) 
       సమ్ాచార హకుక చటు ం నిజమైెన ప్రజాస్ావమ్ూ సూూరిర ని ఎలా ప్రతిబంబసయర ంది? 

30. ప్రప్ంచ శాంతిని ప్రిరక్షించడం లో ఐకూ రాజూ సమితి చేయుచయని కృష  ఎటిు ది? 

(లేద్య) 
        పొ రుగు దేశాలతో భారతదేశం ససిహప్ూరవకంగా, శాంతియుతంగా ఉండేంద్యకు తగిన సూచనలు ఇవ్వండి? 

31. “1970 ప్రథమ్ారాంలో అనేక మ్ంది అమెరికా సై్నికులు వియాతిం యుద్ధ ం నయండి అనేక సందేహాలతో అమెరికాకు  

       వెనయదిరిగారు. అమ్ాయకుల ైన వియతాిo ప్రజలపై్ బాంబుల వ్రషం కురిప ంచటం నాూయం కాద్ని వీరి అభిప రా యం"  

        ప్రశ్న: అమెరికా వియతాిం లో చేస న యుద్ధ ం నాూయమైెనదేనా? నీ అభిప రా యాలనయ త లియచేయండి? 

(లేద్య) 
      "భారతదేశ విభజన నాటి నయండి మ్తం ప్రధానమైెన పాతర పో ష సయర నిది" 

          ప్రశ్న:  పై్ వాకూ ప్ై తగిన ఆధారాలతో మీ అభిప రా యాలు రాయండి. 
32.                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

(లేద్య) 
 

ప్రకు కరలన్నర్ణయ ప్టటట క  ఆధయర్ంగర కిరంది్ ప్రశ్నలకు  
జవ్రబులు రరయండి.    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ప్రకు గరర ఫ్ ఆధయర్ంగర కిరంది్ ప్రశ్నలకు జవ్రబులు రరయండి 

a) పై్ గార ఫ్ దేనిని త లియచేయుచయనిది? 

b) 1965లో అమెరికా వ్ద్ు  ఉని అణావయుధ్ స్ామ్రాయమెంత? 

c) ఏ ద్శాబు ంలో రష్ాూ వ్ద్ు  అణావయుధాలు అతూధిక  

    సంఖూలో ఉనాియ? 

d)ఎంద్యకు అమెరికా, రష్ాూ దేశాలు అణావయుధాల పో టీని  

    కొనస్ాగించాయ? 

 

 

a) ఎన్. డి. ఏ నయ విసర రించయమ్ు?  

b) 1984లో దారుణ హతూ కు గురెైన ప్రధాని ఎవ్రు?  

c) మిజో నేషనల్ ఫ్రంట్ తో ఒప్పంద్ం కుద్యరుుకుని 

    ప్రధాని ఎవ్రు? 

d) 1977లో జరిగిన ప్రధాన సంఘటనలు ఏవి? 
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33. ప్రప్ంచప్టంలో కిరంది్ దే్శరలిన గురితంచలము. 
A. యయద్యల కొరకు ఏరాపటైెన దేశం  B. అంతరాా తీయ ద్రవ్ూనిధి సంసా ప్రధాన కేంద్రం  

C. యునైెటెడ్ కింగ్ డమ్   D. వారాే ఒప్పంద్ం జరిగిన దేశం  
(లేద్య) 

A. అంతరిక్షం లోకి వెళిల న మొద్టి దేశం  B. UNO ప్రధాన కేంద్రం  

C. సూయజ్ కాలువ్నయ జాతీయం చేస న దేశం D.  గీరన్ ప్స్ ప్రధాన కారాూలయం కలిగిన దేశం 
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DISTRICT COMMON EXAMINATION BOARD – KADAPA – YSR Dist. 

Action Plan Model Question Paper 2019-2020 

SOCIAL STUDIES Paper-1  
(తెలుగు మాధ్యమం) 

 తరగతి: 10                   గరిష్ట  మార్కులు: 50                  సమయం: 2.45Hrs 

విద్యయర్కు లకు సూచనలు  : 
1. ఈ ప్రశ్న ప్త్రం లో 4 సెక్షనలు  మరియు 33 ప్రశ్నలుంటాయి. 
2. మీకిచ్చిన సమాధయన ప్తయర లలోనే అన్నన ప్రశ్నలకు సమాధయనయలు వ్రర యాలి. 
3. నయలుగవ విభాగంలో గల ప్రశ్నలకు అంత్ర్గత్ ఎంపిక కలదల. 
4. అన్నన ప్రశ్నలకు సమాధయనయలు సపష్టంగర, గుండ్రంగర వ్రర యండి.  
5. 2.45 గంటలలో 15న్నII ప్రశ్న ప్త్రం చదవడయన్నకి కేటాయించడ్మ ైనది్. 

సెక్షన్ - Ⅰ     
సూచనలు: 1. అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి.      12 X ½ = 6 

     2. ప్రతి ప్రశ్నకు ½   మార్కు. 

1. బ్రహ్మ పుత్రర  నది ఉపనదుల్ని తె్లుపుము? 

2. 

 

 

 

 

 

 

   

3. రెమిటెన్స్ (Remittance) అనగానేమి? 

4. క్రింది నదుల్ని దక్షిణిం నుించి ఉత్తరానిక్ అమర్చిండి. 

a) కృష్ాా    b) నర్మద  c) కావేరి  d) గోదరవరి 

5. క్రింది వానిలో చెర్కు పిండే జిలలా ల పరిధిలో లేని మహారాష్్టర జిలలా  ఏది? 

  a) ష్ో లలపూర్ b) నరసిక్  c) సాింగలా  d) నరగ్ పూర్ 

 

    

6.  పటింలో చూపబ్డిన గుర్తత  ఏ నగరానిి సూచిసుత నిది? 

 

 

 

7. క్రింది వానిలో సరియ ైన వాకాానిి కనుగొనుము.  
 i) భార్త్ దేశానిక్ ఉని పెదద  ఓడరేవులలో విశాఖపట్ణిం ఒకటి. 
 ii) పో ర్తచగలసు, బ్రరటిష్ వార్త విశాఖ పటిిం కోసిం పో రాడరర్త.  

8. C.C.T ని విసతరిించిండి? 

9. క్రింది వానిలో వేర్తగానుని దరనిని కనుగొనుము.  
a) జబ్లపూర్  b) ఇిండోర్ c) భోపాల్ d) బ్రలలస్ పూర్ 

21-12-2019 
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పరకకనుని చిత్రిం ఏమి త్లెుపుత్ునిది? 
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10. జత్ పర్చిండి.  
i) నరగాలలిండ్   a) ఇింఫాల్ 

ii) మణిపూర్  b)  కోహిమల 
11. కోయనర నది ఏనదిక్ ఉపనది? 

12. స్త  ీపటా వివక్షత్ను తె్ల్నయజేసే దరనిపైె ఏదైెనర ఒక ఉదరహ్ర్ణ ఇవవిండి. 

సెక్షన్ - Ⅱ 

సూచనలు: 1. అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి.      8X1=8 

    2. ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మార్కు. 

13. ఒక వాక్త యొకక వలసను కనుగొనుటకు జనగణనకు ఉపయోగిించే రెిండు పరమలణరలేవి? 

14.  త్కుకవ ల్నింగ వివక్షత్ మీద ఏవ ైనర రెిండు నినరదరలు వరా యిండి. 
15. "పరతి నగర్ము ఒక బ్ృహ్త్తర్ పరణరళికను కల్నగి ఉింట ింది" 

ప్రశ్న:  బ్ృహ్త్తర్ పరణరళిక ఎిందుకు అవసర్ిం? 

16. పరసుత త్ భార్త్ జనగణన కమీష్టనర్ ఎవర్త? ఆయన  పదవీ కాలిం ఎింత్? 

17. పరత్రప్ ఘడ్ కోట పరతే్ాక లక్షణమేమిటి? 

18. ఒక పరదేశింలో జనరభా మలర్తూను ఎలల కనుగొింటావు? 

19. దక్షిణ భార్త్ దేశ చిత్ుత  పటానిి గలసి, అిందులో గోదరవరి నదీ పరవాహ్ మలర్గిం సూచిించిండి? 

20.  

 

                                                                పరకక పో స్ర్ ఏమి సూచిసుత నిది? 

 
సెక్షన్ - Ⅲ 

సూచనలు: 1. అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి.       8X 2=16 
       2. జవ్రబునల 4 లేద్య 5 వ్రకరయలలో వ్రర యండి.         ప్రతి ప్రశ్నకు 2 మార్కులు.  

21. పట్ణీకర్ణ వలా కల్నగే సమసాల్ని త్ెల్నయజేసూత  ఒక పో స్ర్ ను త్యలర్తచేయిండి? 

22.  

 

 

 

 

 

 

23. ప్రకు ప్టం ఆధయర్ంగర కిరంద్ి ప్రశ్నలకు జవ్రబులిముు.  
i) గింగానదిక్ ఉత్తర్ింగా గల ఉపనదులు ఏవి? 

ii) బ్రహ్మపుత్రర  నదిని బ్ాింగాా దేశ్ లో గింగానది త్ో కల్నసిన త్రావత్  

    ఏ పేర్తత్ో పిలుసాత ర్త? 

24. నగరాలు అవకాశాలకు కేిందరర లని ఎట ా  చెపూగలవు? 

25. రాయలస్మ లో నీటి సింర్క్షణ పరా ధరనాత్ను తె్ల్నయజేసూత  నీ సేిహిత్ునిక్ ఒక లేఖ వరా యిండి? 

 

 

 ప్రకు గరర ఫ్ ఆధయర్ంగర  కిరంద్ి ప్రశ్నలకు 
   సమాధయనయలు వ్రర యండి. 
   i)  ఏ దశాబ్దింలో ఋణరత్మక వృదిిరేట  నమోదైెింది? 

   ii) ఏ దశాబ్దింలో జనరభా 100 కోట ా  చేర్తకుింది? 
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26. గార మీణ పరా ింత్రలోా  వలసల్ని ఎలల అరికట్వచుచ? 

27. ఆదర్శ గార మయోజన పథకిం క్ింద ఎింపికవటానిక్ హివారే బ్జార్ గార మిం నిందు విధిించబ్డిన ష్టర్త్ులు ఏవి? 

28. జనరభా మలర్తూ, జనరభా పెర్తగుదల మధ్ా గల తే్డరలేవి? 

సెక్షన్ - Ⅳ                        5X 4=20 

సూచనలు:     అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి.   సమాధయనం 8 లేక 10 వ్రకరయలలో వ్రర యండి. 
                        ప్రతి ప్రశ్నకు  అంత్ర్గత్ ఎంపిక కలదల.   ప్రతి ప్రశ్నకు 4 మార్కులు.  

29. అింత్ర్గత్, బ్ాహ్ా పరవాహాల పరక్రయలు భూగర్భ జలలలపైె చూపే పరభావింను గురిించి వరా యిండి? 

(Or) 

       విమలనరశరయ నగర్ిం అనగానేమి? అది ఎలల నిరిమత్మవుత్ుింది?  

30. ప్రకు ప్టటట క ఆధయర్ంగర కిరంది్ ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యండి.  

i) పైె పట్ికలో ఏ దశాబ్దిం సమలచరర్ిం ఇవవలేదు? 

ii) ఏఏ దశాబ్ాద ల మధ్ా జనరభా ఎకుకవగా పెరిగిింది? 

iii) ఏఏ దశాబ్ాద ల మధ్ా జనరభా త్కుకవ గా పెరిగిింది? 

iv) విశాఖ పటిిం జనరభా పెర్తగుటకు కార్ణములేవి? 

 (Or) 

    కిరంది్ గరర ఫ్ ఆధయర్ంగర ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యండి.  

a) ఏ దశాబ్దింలో త్కుకవ మహిళా నిష్టూతిత  కలదు? 

b) 2011 లో ల్నింగ నిష్టూతిత  ఎింత్? 

c) పైె గార ఫ్ ఏమి తె్ల్నయ జేసుత నిది? 

d) 1951-2011 ల మధ్ా పెై పట్ిక నిందు నీవేమి 
గమనిించరవు? 

31. "వలస వ ళాిన పిలాలలో అధికమింది బ్డి మలనేసుత నరిర్త"   
     ప్రశ్న::  పైె వాకాింను నీవు అింగలక రిసాత వా? నీజవాబ్ును సమరిిసూత  వరా యిండి.  

(Or) 

         “ఇనుప ఖనిజిం త్వవకాలోా  సరియ ైన నిబ్ింధ్నల్ని గనులు త్వేవవార్త అనుసరిించలేదు. కుదేరముఖ్ ఇనుప 
గనులు, సిండూర్ మలింగనీస్ గనుల వలా న లకోత్, పూడిక సమసాలు తీవరమ ై సమీప జలలశయలలు, చెర్తవులు , 

త్ుింగభదర ఆనకట్ త్మ నీటి నిలవ సామరాి ానిి కోలోూత్ునరియ"  
    ప్రశ్న: మ ైనిింగ్ కింపెనీల కార్ా కలలపాల్ని నీవు సమరిిసాత వా? దీనిపైె నీ అభిపరా యమేమిటి? 

32. అింత్రాష్్టర నీటి వివాదరలు పరిష్టకరిించుటకు సాధ్ామ ైననిి పరిష్ాకర్ మలరాగ లు వరా యిండి? 

(Or) 

       ల్నింగ నిష్టూతిత  పూరితగా త్గిగనర లేక పెరిగినర సమలజిం పెై అది చూపే పరభావాలు ఏవి? 

33. భార్త్ దేశ పటిం లో క్రింది వాటిని గురితించుము.  
a)  భార్త్ దేశ రాజధరని  
b) భార్త్ లో అతిపెదద  నది  
c) బ్రింబె్టాకగుహ్ 

d) అధిక జనసాిందరత్ గల రాష్్టరము  
 

 

 

 

 

(Or) 

 

 

a) ఆింధ్రపరదేశ్ లో అతిపెదద  ఓడరేవు  
b) త్ుింగ భదర ఆనకట్  
c) రాజీవ్ గాింధీ అింత్రాా తీయ విమలనరశరయము  
d) చెనియ్   

 

 

This Question paper edited by Sri  Madithati Narasimha Reddy, H.M, ZPHS, Sambepalli. 

                         Prepared by Sri D. Siva Reddy, SA(Social), ZPHS, Sambapalli.  
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DISTRICT COMMON EXAMINATION BOARD – KADAPA – YSR Dist. 

Action Plan Model Question Paper 2019-2020 

SOCIAL STUDIES Paper-II  
(English Medium) 

Class: 10                        Max. Marks: 50                Time: 2.45Hrs 

విద్యార్థు లకు సూచనలు  : 
1. ఈ ప్రశ్న ప్త్రం లో 4 సెక్షనలు  మరియు 33 ప్రశ్నలుంటాయి. 
2. మీకిచ్చిన సమాధయన ప్త్యర లలోనే అన్నన ప్రశ్నలకు సమాధయనయలు వ్రర యాలి. 
3. నయలుగవ విభాగంలో గల ప్రశ్నలకు అంత్ర్గత్ ఎంపిక కలదల. 
4. అన్నన ప్రశ్నలకు సమాధయనయలు సపష్టంగర, గుండ్రంగర వ్రర యండి.  
5. 2.45 గంటలలో 15న్నII ప్రశ్న ప్త్రం చదవడయన్నకి కేటాయించడ్మ ైనది్. 

Section - Ⅰ     
సూచనలు: 1. అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి.      12 X ½ = 6 

     2. ప్రతి ప్రశ్నకు ½   మార్థు. 

1. క్రింది వానిలో సరియ ైన వాకాానిి కనుగొనుము.  

i) నేపాల్ లో 1959లో మొదటిసారి ఎనిికలు జరిగాయ. 

ii) ఆ సమయింలో నేపాల్ రాజు జఞా నేిందర.  

2. INAను విసతరిించుము.  

3. క్రింది వాటిలో భినిమ ైన దానిని గురితించిండి. 
i) నాగార్జు న సాగర్  ii) భాకార నింగల్ డాామ్ iii) హీరాకుడ్ డాాిం  iv)  రాణా ప్రతాప్ సాగర్ 

4. ఇది సవయిం ప్రతిప్తిత  సింసథ  కాదు.  
A)  ఎనిికల సింఘిం B) కాగ్  C) నాాయవ్ాసథ   D) నీతి ఆయోగ్ 

5. రాజకీయ సమానత్వమునకు ఒక ఉదాహర్ణ ఇవ్విండి. 

6. క్రింది వాకాానిి సరిచేయిండి. 

ప్రశ్న: చరిిల్ లేబర్ పారటీ క్ చ ిందిన వాడు. 
7. క్రింది వానిని జత్ప్ర్చిండి. 

 (A) వెలాా ల  (i) కరాా టక  

  (B) వొకకలిగ  (ii) త్మిళనాడు  

  (C) రెడిి    (iii) ఆింధ్రప్రదేశ్ 

8. “గరటభి హటావో” నినాదానిి ఇచ్ిింద వ్ర్జ? 

9. నేపాల్ చ్త్తత ప్టo గటయిండి. 
10.           

 

                                                  ఈ చ్త్రిం లోని వ్ాక్త ఎవ్ర్జ? 

 

 

11. ప్రసుత త్ భార్త్ ప్రధాన ఎనిికల కమీషనర్ ఎవ్ర్జ? 
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12. క్రింది ఖాళీ జత్ను ప్ూరిించిండి 

 i) ముసా్ింలీగ్ పారటీ : ఢాకా  ii) భార్త్ జఞతీయ కాింగెరస్: ________________?  

Section - Ⅱ  

సూచనలు: 1. అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి.      8X1=8 

    2. ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మార్థు. 

13. ఓటుహకుక ప ై రెిండు నినాదాలు రాయిండి. 

14. ప్రసుత త్ిం చాలా రాష్టాీ ా లోా  ప్రజలు NRC క్ వ్ాతిరేకoగా నిర్సన త లియ చేసుత నాిర్జ. అయతే NRC అింటే ఏమిటి? 

 

 

15. ఈ చ్త్రము ఏమి త లియచేసుత నిది? 

 

 

 

16.  పారా్మ ింటరట వ్ావ్సథ  యొకక ఏవైెనా రెిండు లక్షణాలు త లప్ిండి? 

17. "భార్త్ గణత్ింత్రిం, సవయిం ప్రతిప్తిత  గల చ్నిచ్ని గణత్ింత్ర సమాఖాగా ఉిండవ్లస్ింది." ఈ వాఖా చేస్ింద వ్ర్జ? 

18. క్రింది వాటిని కాలానుకరమింగా అమర్ిoడి. 
 i) S.R.C  ii) బింగాా దేశ్ యుదధిం iii) హరిత్ విపా్వ్ిం   iv) అత్ావ్సర్ ప్రిస్థతి   

 19. ముసా్ిం లీగ్  ప్రత్ాక్ష చరాా దినిం ఎిందుకు ప్రకటిించ్ింది? 

20. ఆింధ్రప్రదేశ్ యొకక చ్త్తత ప్టానిి గటయిండి. 

Section - Ⅲ    

సూచనలు: 1. అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి.       8X 2=16 
       2. జవ్రబునల 4 లేద్య 5 వ్రకరాలలో వ్రర యండి.         ప్రతి ప్రశ్నకు 2 మార్థులు.  

21. క్వట్ ఇిండియా ఉదామిం గురిించ్ నాలుగు వాఖాాలు రాయిండి. 
22.   

 

 

 

 

 

 

 

 

23. భాష్టా విధానిం దేశ సమగరత్కు, ఐకాత్కు ఎలా దోహద ప్డిింది? 

 

 

 

24. ఈ చ్త్రిం నుిండి నీవేమి గరహిసాత వ్ు? 

 

 

25. 1946 రాయల్ నేవీ తిర్జగుబాటులో నౌకాదళిం యొకక డిమాిండాేవి? 
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కిరంది్ ప్రశ్నలకు ప్రకు ప్టం ఆధయర్ంగర జవ్రబులు రరయండి.     

 a)  ప్శ్చిమ తీర్ిం లోనుని రాష్టాీ ా లేవి? 

 b)  ఆింధ్రరాషీమాునకు సరిహదుు గా ఉనివి ఏవి? 
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26. ముసా్ిం లీగ్ పాక్సాత న్ సాధ్నకు ముసా్ింల మదుత్త ఎలా ప ిందిింది? 

27.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

28.    ఈ చ్త్రము ఏమి త లియచేసుత నిది? 

                                                                 

    

 

Section - Ⅳ                                 5X 4=20 

సూచనలు:     అన్నన ప్రశ్నలకు జవ్రబులు వ్రర యాలి.   సమాధయనం 8 లేక 10 వ్రకరాలలో వ్రర యండి. 
                        ప్రతి ప్రశ్నకు  అంత్ర్గత్ ఎంపిక కలదల.   ప్రతి ప్రశ్నకు 4 మార్థులు.  

29. భార్త్ రాజఞాింగ మౌళిక లక్షణాలు వరా యిండి. 
                            (లేద్య) 
       భార్త్ దేశ విభజనకు గల కార్ణాలు ఏవి? 

30.  సవదేశీ సింసాథ నాలిి భార్త్ లో విలీనిం చేయుటలో ప్టేల్ చేస్న కృష్ మర్జవ్లేనిది. ఎలా? 

                                                                (లేద్య) 
       సుభాష్ చిందరబో స్ గొప్పత్నమ టీిది? 

31. "నెహరు  దృషీ్లో వాాసాయర్ింగింలో చేప్టీే మార్జపలు గార మీణ భార్త్ింలో ఆరిథక, రాజకీయ, సామాజిక మార్జపలకు  
          సింబoదిించ్నది."            ప్రశ్న:  దీ్న్నన నీవు సమరిుస్రా వ్ర? అయితే్ నీ అభిప్రర యమేమిటి?   

 (లేద్య) 
     "అింటరానిత్నిం అనేది కులవ్ావ్సథ  అనే వాాధి యొకక ఒక లక్షణిం మాత్రమే" 

        ప్రశ్న: ఈ వాకాము ప ై నీ అభిపరా యానిి వరా యిండి. 
32. ప్రసుత త్ిం భార్త్ దేశింలో ఎనిికల ప్రక్రయ చాలా ఖరటదుగా మారిింది. ఎిందుకు? 

(లేద్య) 
       సామాజిక నాాయిం కలిపించటిం లో భార్త్ రాజఞాింగిం ప్రధాన భూమికను పో ష్సుత ిందని భావ్నప ై నీ అభిపరా యమేమి?  
33. ప్రప్ంచప్టంలో కిరంది్ దే్శరలిన గురాించలము. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

కిరంది్ ప్రశ్నలకు ఇచ్చిన గరర ఫ్ ఆధయర్ంగర జవ్రబులిముు.  

i)  1950-2013 మధ్ా కాలింలో ఎనిి సవ్ర్ణలు జరిగాయ? 

ii) ఏ కాలింలో త్కుకవ్ సవ్ర్ణలు జరిగాయ? 

 

      A. ప్రప్ించింలో విసతత రా్ిం దృష్టాీ ా అతి ప దు  దేశిం                   B. హిమాలయ ప్ర్వత్ దేశిం         

     C. భార్త్ దేశానిి వ్లసగా పాలిించ్న దేశిం     D. బoగాా దేశ్ రాజధాని 

        A. ప్రప్ించింలో అతిప దు  ప్రజఞసావమా దేశిం           B.  కొరియా  

        C. అణుబాింబులు జపాన్ ఫ ై వేస్న దేశిం                  D. డచ్ ఈసీ్ిండీస్  

(Or) 
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DISTRICT COMMON EXAMINATION BOARD – KADAPA – YSR Dist. 

Action Plan Model Question Paper 2019-2020 

SOCIAL STUDIES Paper-1  
(తెలుగు మాధ్యమం) 

 తరగతి : 10                       గరిష్ట  మార్కులు: 50            సమయం: 2.45 గంIIలు  

విద్యయర్కు లకు సూచనలు  : 
1. ఈ ప్రశ్న ప్త్రం లో 4 సెక్షన్లు  మరియు 33 ప్రశ్నల ంటాయి. 
2. మీకిచ్చిన్ సమాధాన్ ప్త్రా లలోనే అన్నన ప్రశ్నలక  సమాధానాల  వ్రర యాలి. 
3. నాల గవ విభాగంలో గల ప్రశ్నలక  అంత్ర్గత్ ఎంపిక కలదల. 
4. అన్నన ప్రశ్నలక  సమాధానాల  సపష్టంగర, గుండ్రంగర వ్రర యండి.  
5. 2.45 గంటలలో 15న్నII ప్రశ్న ప్త్రం చదవడాన్నకి కేటాయించడ్మ ైన్ది. 

సెక్షన్ - Ⅰ     
సూచనలు: 1. అన్ని ప్రశ్ిలకు జవాబులు వార యాలి.      12 X ½ = 6 

     2. ప్రతి ప్రశ్ికు ½   మార్కు. 

1. కూడ్ంక ళం అణువిదలుత్ కరరాగరర్ం న్నరిాంచలటక  సహాయం చసేని్ దేశ్మదేి? 

2. టరెరయి అన్గరనమేి? 

3. కిరంద ిప్ర్వత్ శిఖరరలిన వ్రట ిఎత్తు  ఆధార్ంగర ఆరోహణ కరమంలో వ్రర యండి. 
     A. K2 B.  కరంచన్ గంగ C. అన మైుడి  D. అన్నప్ూర్ణ 
4. కిరంద ివ్రన్నలో త్ప్పపగర న్లన్న జత్న్ల సరచియేండి. 

A. వర్ష ఋత్తవప :- జుల ై - ఆగష్తట  

  B. శ్ర్త్ ఋత్తవప :- న్వంబర్ - డసిెంబర్  
5.  

 

 

 

           పెై చ్చత్రము లోన్న ప్రదేశరన్నన ప్రభావిత్ం చేసని్ త్తఫరన్ల పరేేమిటి? 

6. కిరంద ివ్రన్నలో సర నై్ వ్రకరున్నన గురిుంచండి. 
  A.  థార్ ఎడారి అరరవళి ప్ర్వత్ాలక  వరరష చాాయ పరర ంత్ంలో కలదల. B.  ఆగరర  రరజస్రా న్ లో కలదల. 
  C. లూనీ న్ది అరేబియా సముదరం లో కల సలు ంది.        D. లూనీ న్ది గంగర న్దిక ిఉప్న్ది. 
7. హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విదాుభివృదిిక ై చపే్టిటన్ ర ండ్ు చర్ులన్ల త్లె ప్పము? 

8. కిరంద ిన్గరరలిన ఉత్ుర్ం న్లండి దక్షణిాన్నకి అమర్ిండి.  
  A. ఇండోర్  B. భోపరల్ C.  సమిాు  D. ఢలి్లు 
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9. కిరంద ివ్రన్నలో భిన్నమ నై్దేద.ి  
A. చనె నయ్ B. తిర్ువన్ంత్ప్పర్ం C.  కలకత్ాు    D. సమిాు  

10. 1972 - 73 లో GDP క ిఎక ువగర త్ోడ్పడిన్ ర్ంగమదేి? 

 

 

 

 
 
 

11. సేవ్రర్ంగం అభివృదిిక ిగల ర ండ్ు కరర్ణముల  త్లెప్ండ?ి 

12.  

 

 

 

 

 

                                        

సెక్షన్ - Ⅱ 

సూచనలు: 1. అన్ని ప్రశ్ిలకు జవాబులు వార యాలి.      8X1=8 

    2. ప్రతి ప్రశ్ికు 1 మార్కు. 

13. భార్త్ దేశ్ంలో ఋత్తప్వనాల పరర ధాన్ుత్ ఏమిటి? 

14. కిరంది ప్రశ్నలక  ప్టం ఆధార్ంగర జవ్రబుల  రరయండి. 
 

 

 

 

 

 

15. ప్రసలు త్ భార్త్ దేశ్ ఆరిాకరభివృదిి  రేటు 4.5% క  త్గిగ  పో వపటక  గల కరర్ణమేమిటి? 

16. భార్త్ దశే్ం 80II ఉ మరయిు 500IIఉ రేఖాoశ్ం మరయిు 680దII మరయిు 90త్ూII అక్షషంశరల మధ్ు ఉంద"ి.  

        పెై వివర్ణ ఆధార్ంగర భార్త్దేశ్ ఉన్నకని్న సరగిర వ్రర యండి.  

 

 

I. అలప పడీ్న్ం ఏర్పడ్ుటక  ప్రధాన్ కరర్ణం 
ఏమిట?ి 

2. అధకి ప్డ్న్ం ఏర్పడ్ుటక  ప్రధాన్ కరర్ణం 
ఏమిట?ి 

 

ప్రకు ప్టం మన్క  ఏమి త్లెియ చేసలు న్నది? 
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17. 

 

 

 

 

18. “ప్రచిన్న న్నర్ుదో ుగిత్ వువస్రయ ర్ంగంలో ఒక స్రధార్ణ విష్యం" 

        ప్రశ్ి: ప్రచాన్న న్నర్ుదోుగుల ఉపరంత్ ఉత్ాపదకత్ ఎంత్? 

19. అకటట బర్ వ్ేడకిి కరర్ణామమేిటి? 

20. GDP న్న డాలర్ు ర్ూప్ంలో ఎందలక  ల కిుస్రు ర్ు? 

సెక్షన్ - Ⅲ    

సూచనలు: 1. అన్ని ప్రశ్ిలకు జవాబులు వార యాలి.       8X 2=16 
       2. జవాబును 4 లేద్య 5 వాక్ాయలలో వార యండి.  
       3. ప్రతి ప్రశ్ికు 2 మార్కులు.  

21. విదు, దేశరభివృదిికి కీలకమ ైన్ అంశ్ం. ఎలా? 

22.  దక్షణి భార్దేశ్ ఔట్ ల ైన్ ప్టం గచీ్చ, అందలలో కనాుక మారిన్న గురిుంచండి? 

23. గోు బల్ వ్రరిా ంగ్ త్గిగంచలటక  కొన్నన సూచన్ల  ఇవవండి? 

24. లింగ వివక్షత్ మీద ఒక పో సటర్ త్యార్ు చేయండి? 

25. 

 

 

 

                       పెై చ్చత్రం ఆధార్ంగర నీవ్ేమి త్ెల సలక నానవప? 

26. మ దైానాల  వువస్రయాభివృదిిక ిఅన్లకూలమ ైన్వి. ఎటుు ? 

27. అవువసీు కృత్ ర్ంగంలో ఉపరధి అవకరశరలిన ఎలా పెంప ందించాలి? 

28.  

 

 

 

 

                            

              పెైన్ ఇచ్చిన్ ప్టిటకన్ల  విశలుషించండి.  

 
పెై చ్చత్రములోన్న ప్రదశే్ము పేరమేిట?ి  
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సెక్షన్ - Ⅳ                        5X 4=20 

సూచనలు:     అన్ని ప్రశ్ిలకు జవాబులు వార యాలి.   సమాధయనం 8 లేక 10 వాక్ాయలలో వార యండి. 
                        ప్రతి ప్రశ్ికు  అంతర్గత ఎంపిక కలదు.   ప్రతి ప్రశ్ికు 4 మార్కులు.  

29. ప్రజలక  కనీస సదలపరయాలిన కలిపంచాలిిన్ బాధ్ుత్ ప్రభుత్ావన్నదే.  ఎందలక ? 

          (Or) 

       హిమాలయాల ఆవిరరావం గురించ్చ వ్రర యండి? 

30. శీత్ోష్ణ  సాితిన్న ప్రభావిత్ం చేయు అంశరలిన వివరించండి? 

           (Or) 

      గంగర - సింధ్ల మ ైదాన్ం ఎక ువ జన్స్రందరత్న్ల కలిగి వపంది. ఎందలకట కరర్ణాల  వ్రర యండి? 

31."ఒక సంవత్ిర్ కరలంలో ఆరిాక వువసాలోన్న అన్నన ర్ంగరల  ఉత్పతిు  చేసిన్ అంతిమ వసలు  సేవల విల వయేి జాతీయోత్పతిు” 

           ప్రశ్ి: GDP న్న ల కిుంచటం త్ప్పన్న సరి అన్న భావిస్రు వ్ర? దీన్నపైె నీ అభిపరర యమేమి?   

                                                              (Or) 

  మారిి 30, భారీ పో ల్లసల బందోబసలు  మధ్ు  బులోో జర్ుు  ఉప్యోగించ్చ ఈ మురికి వ్రడ్లోన్న ఇళళన్ల కూలిి వే్శరర్ు. 
కొన్నన ఇళుక  న్నప్పప పెటాట ర్ు. ఈ కరర్ణంగర 700 మంది ఇల ు  కటలోపయార్ు."   
         ప్రశ్ి: మురికి వ్రడ్లిన ధ్వసం చేయుట నాుయమేనా? దీన్నపైె నీ ప్రతి సపందన్ ఏమిటి? 

32. AGW  న్ల త్గిగంచలటక  అభివృదిి చెందిన్, అభివృదిి చెందలత్తన్న దేశరల మధ్ు గల భినానభిపరర యములేవి? 

        (Or) 

       భార్త్ దేశ్ అభివృదిికి సేవ్రర్ంగం ముఖుమ ైన్దన్న ఎటుు  చెప్పగలవప? 

33. భార్త దే్శ్ ప్టం లో క్్రంది్ వాటిన్న గురితంచడి. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. దక్షిణ భార్త్ దేశ్ంలో ఎతె్తున్ శిఖర్ం 

B. ప్గడ్ప్ప దీవపల  

C. ఈశరన్ు ఋత్తప్వనాలవలు  వర్షం 

ప ందల రరష్ట రం 

D. మూడ్ు దేశరలోు  ప్రవహించే న్ది 

               Or 

A. భార్త్ దేశ్ంలో ఎతె్తున్ శిఖర్ం 

B. క డ్ంక ళం 

C. భార్త్ దేశ్ పరర మాణిక రేఖాoశ్ం 

D. భార్త్ లో చలర్ుక ైన్ అగిన ప్ర్వత్ం 

This Question Paper is prepared by Sri Madithati Narasimha Reddy, H.M, ZPHS, Sambepalli 
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DISTRICT COMMON EXAMINATION BOARD – KADAPA – YSR Dist. 

Action Plan Model Question Paper 2019-2020 

SOCIAL STUDIES Paper-II  
(తెలుగు మాధ్యమం) 

 తరగతి: 10                        గరిష్ట  మార్కులు: 50              సమయం: 2.45Hrs 

విద్యయర్కు లకు సూచనలు  : 
1. ఈ ప్రశ్న ప్త్రం లో 4 సెక్షన్లు  మరియు 33 ప్రశ్నల ంటాయి. 
2. మీకిచ్చిన్ సమాధాన్ ప్త్రా లలోనే అన్నన ప్రశ్నలక  సమాధానాల  వ్రర యాలి. 
3. నాల గవ విభాగంలో గల ప్రశ్నలక  అంత్ర్గత్ ఎంపిక కలదల. 
4. అన్నన ప్రశ్నలక  సమాధానాల  సపష్టంగర, గుండ్రంగర వ్రర యండి.  
5. 2.45 గంటలలో 15న్నII ప్రశ్న ప్త్రం చదవడాన్నకి కేటాయించడ్మ ైన్ది. 

సెక్షన్ - Ⅰ     
సూచనలు: 1. అన్ని ప్రశ్ిలకు జవాబులు వార యాలి.      12 X ½ = 6 

     2. ప్రతి ప్రశ్ికు ½   మార్కు. 

1. నానాజాతి సమితి  ఆవిరరావము త్రరాత్ ఏర్పడిన్ ర ండ్ు అంత్రరా తీయ సంసథల  ఏవి? 

2.  

 

 

3. ఆరిథక మాందయం న్లంచ్చ త్పపించలక న్న దశే్ం ఏది? 

4.  

 

 

  

5.  

 

 

6. ప్రసలు త్ ఐకయ రరజయ సమితి సెక ెటర ీజన్ర్ల్ ఎవర్ు? 

7. కిెంద ిజత్లలో అసంప్ూరిుగర ఉన్నదాన్నన్న ప్ూరింప్ుము. 

 

8. జియువ్ోషిమిన్ అన్ల చ ైనా భాష్క  గల అర్థము ఏమిటి? 

 

13-12-2029 

  Day-11 

22T 

 

 

 

 ప్రకకన్ ఇచ్చిన్  చ్చత్రం లోన్న నాయక ల  ఎవర్ు? 

? 

ప్రకకన్ ఇచ్చిన్   చ్చత్రములోన్న వయకిు ఎవర్ు?  అత్న్ల20 వ శ్త్ాబ్దం గురించ్చ  ఏమనానడ్ు? 

i) 1929 - ఆరిథక మాంధ్యం ii) 1911 -  

www.dcebkadapa.in 

ప్రకక న జైీరయిా ప్టం లో అత్యధిక సంఖ్ాయక ప్రజల న్న త్ గ ఏది? 
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9. కిెంది దేశరలిన త్ూర్ుప న్లండి ప్డ్మర్క  అమర్ిండి.  
  A. న ైజీరియా B. జపరన్  C.  చ ైనా   D. న్యయజిలాండ్ 

10. పరర చీన్ చ నైా లో యుదధ  ప్రభువుల  అన్గర ఎవర్ు?    

11. "మాస్క క మిగలిిన్ ఐరోపర న్గరరలత్ో పక లిసతు  అంత్ శుభరంగర కన్నపించదల". ఈ మాటల  చ పపిన్ద ిఎవర్ు? 

12. మొదటి ప్ంచ వర్ష ప్రణాళిక లో ర్ష్రయ అమల చసేిన్ దాందా విధాన్మదే?ి 

సెక్షన్ - Ⅱ 

సూచనలు: 1. అన్ని ప్రశ్ిలకు జవాబులు వార యాలి.      8X1=8 

    2. ప్రతి ప్రశ్ికు 1 మార్కు. 

13. “డ్చ్ కంపనెీల వలు  న జైీరయిా ప్రరయవర్ణ విధ్ాంస్రన్నన చవిచయసింది" 

ప్రశ్ి: న ైజీరియా ఎదురకుని ర ండు ప్రాయవర్ణ ప్ర్యవసానయలు వార యండ?ి 

14.  జత్ప్ర్ుచలము. 

 (A) అజికివే్  (i) క నాయ 

 (B)  చరిిల్  (ii) న ైజీరియా 

 (C) క న్ స్రరో వివ్ర   (iii) బ్రరటన్ 

15. కిెంది వ్రన్నలో త్ప్ుపగరన్లన్న వ్రకరయన్నన గురిుంచ్చ సరిచేసిరరయండి.  

 i) గుయోమిడాంగ్  పరరిటన్న KMT పరరీట అన్నకూడా అంటార్ు. 
 ii) చ్చయాంగ్ కరయ్ షెక్ దేశరన్నన ఉదార్వ్రదంగర ఉంచలటక  ప్రయతినంచాడ్ు. 
 iii) ఈ పరరీటకి ప్టటణ పరర ంత్ాలోు  బ్లమ ైన్ స్రమజిక ప్ునాది కలదల. 
 iv) ఈ పరరీట ప్రజలక  ముఖ్యమ ైన్ నాల గు అవసరరల  గురిుంచ్చంది. 

16.  యుదాధ లిన న్నవ్రరించలటక  ర ండ్ు న్ననాదాల  వ్రర యండి?  

17. అఖిల ఆఫి్రకర వ్రదం యొకక ముఖ్య ఉదేదశ్యం ఏది? 

18. క్రంద్ ిప్టం అధయర్ంగా ఇచ్చిన ప్రశ్ిలకు జవాబులిముు  

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 1919 లో జరిగని్ సంఘటన్న్ల గురిుంచండి. 
 A) ఆసిటయిా యువరరజు హత్య  B) వర్సయిల్స సంధ ి

 C) USSR ఏరరపటు     D) ముసిు ం లీగ్ ఆవిరరావం 

20. వియత్ానo యొకక ముఖ్య ఉత్పత్తు ల  ఏవి?  

 

 

1. భార్త్ దేశ్మున్ల జపరన్ ఆకెమించ్చందా? 

2. జపరన్ ఆకెమించ్చన్ ఎక కవ పరర ంత్ం   
                    ఏ మహా సముదరంలో భాగంగర ఉంద?ి 
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సెక్షన్ - Ⅲ 

సూచనలు: 1. అన్ని ప్రశ్ిలకు జవాబులు వార యాలి.       8X 2=16 
       2. జవాబును 4 లేద్య 5 వాకాయలలో వార యండి.         ప్రతి ప్రశ్ికు 2 మార్కులు.  

21. దేశ్భకిున్న పెంప ందించలటలో వియాత్నంలో విదయ యొకక పరత్రన్ల త్ లప్ండి? 

22.   

 

 

 

 

 

 

23. హటిు ర్ జర్మన్ ప్రజల మదదత్త ఎలా ప ందాడ్ు? 

24. మావ్ో జ డాంగ్ లాంగ్ మార్ి ఎందలక  చశేరడ్ు? అది అత్న్నకి ఎలా త్ోడ్పడింది? 

25. ఏజ ంట్ ఆర్ంజ్ గురించ్చ వ్రర యండ?ి 

26.  

 

 

 

 

 

27. కిెంది వ్రటిన్న కరలాన్లకెమంలో అమర్ిండి.  

i) యంగ్ అన్నం పరరీట స్రథ ప్న్ 

ii) వియత్ానo కమయయన్నస్టట  
iii) జపరన్ వియత్ానoన్ల ఆకెమించలట 

iv) వియత్ానoలో ప్రజాస్రామయ రపి్బ్రు క్ స్రథ ప్న్ 

28. ఐకయ రరజయ సమితి ప్రప్ంచ శరంతి ప్రిర్క్షణక  కృషి చేసలు న్నది. దీన్నన్న నీవ్ లా ప్రశ్ంసిస్రు వు? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ప్రకు గార ఫ్ ఆధయర్ంగా  క్రంద్ి ప్రశ్ిలకు సమాధయనయలు వార యండ.ి.  

i)  ఏఏ సంవత్సరరల మధ్య ఆయుధ్ పక ట ీపరెిగని్ది? 

ii)  1880 న్లండి 1914 వర్క  ఆయుధ్ పక టీ ఎందలక  పరెిగని్ది? 

ప్రకు ప్టం ఆధయర్ంగా క్రంద్ి ప్రశ్ిలకు జవాబులిముు.  
i) వియత్ానo న్ల ఆన్లకొన్న ఉన్న మహా సముదరం ఏద?ి 

ii) వియత్ానo క  అన్లకోన్న ఉన్న దశేరలేవి? 
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సెక్షన్ - Ⅳ                        5X 4=20 

సూచనలు:     అన్ని ప్రశ్ిలకు జవాబులు వార యాలి.   సమాధయనం 8 లేక 10 వాకాయలలో వార యండి. 
                        ప్రతి ప్రశ్ికు  అంతర్గత ఎంపిక కలదు.   ప్రతి ప్రశ్ికు 4 మార్కులు.  

29. 20వ శ్త్ాబ్దం దిాతీయార్థములో ప్రప్ంచ యుదాధ ల ప్రభావమున్ల వివరింప్ుము? 

(లేద్య) 

       ర్ష్యన్ విప్ువం సమాజములో చాలా  మార్ుపల  త్ చ్చింది. అవి ఏవి?  

30. క్ంద్ి పేరాను చది్వి, ఇచ్చిన ప్రశ్ికు జవాబు రాయండి. 

          "మగవ్రర్ు యుదధ భయమిలో ఉండ్గర చాలామంది మహిళల  కరరమగరరరలలోన్ల, పరఠశరలలోు న్ల, దలకరణాలలోు న్ల 
ప్న్నచేశరర్ు. త్మ ఆహార్ం త్ాము సంపరదించలక నే ఆత్మ విశరాసం పెంప ందించలక న్న అన్నన ర్ంగరలోు  త్మక  ప్ుర్ుష్తలత్ో 
పరటు సమాన్ హక కల  కరవ్రలన్న గళమ త్ాు ర్ు"              

  ప్రశ్ి: స్ు లీ  అన్ననర్ంగరలోు  సమాన్త్ాాన్నన స్రధించారర? నీ అభిపరర యమేమిటి? 

(లేద్య) 
     క్ంద్ి పేరాను చది్వి, ఇచ్చిన ప్రశ్ికు జవాబు రాయండి. 
        "ర ండ్వ ప్రప్ంచ యుదధము అమ రికర ఆరిథక వయవసథ  బ్లోపతత్ాన్నకి త్ోడ్పడింది"   

    ప్రశ్ి: ర ండ్వ ప్రప్ంచ యుదధం అమ రికర ఆరిథక  వయవసథక  మేల చేకూరిిన్దన్న భావిసలు నానరర? దీన్న పైె నీ సపందన్ ఏమిటి? 

31. మయడ్వ ప్రప్ంచయుదధం సంభవించలటక  అవకరశరల నానయా? చరిించండి? 

(లేద్య) 

      ప్రసలు త్ కరలంలో అనేక ఉదయమాలోు  రరజకీయాల  ప్రముఖ్ పరత్ర పక షిసలు నానయన్న ఎటుు  చ ప్పగలవు? 

32.  

 

 

 

 

 

 

 

(లేద్య) 

 

కింది ప్టిటకన్ల చదివి విశలుషించండి? 

సాంవతసరిక జాతీయ ర్క్షణ వయయం  ( Million of Dollars) 

దే్శ్ము /సంవతసర్ము 1933 1934 1935 1936 1937 1939 

బ్రరటన్ 455 480 595 846 1263 1817 

జర్ునీ 253 299 381 2600 3600 4400 

 
 
 

 

ప్రకున ఇచ్చిన కాల ప్టటట కను ప్రిశీలించ్చ, ప్రశ్ిలకు 
జవాబులిముు. 
  i) నానాజాతి సమితి ఎప్ుపడ్ు ఏర్పడింది? 

ii) వర్సయిల్స న్గర్ం ఎకకడ్ కలదల?  

iii) 1914 లో ఏమి జరిగిన్ది? 

iv) ర ండ్వ ప్రప్ంచ యుదధం త్రరాత్ ప్రప్ంచ శరంతి కొర్క    

       ఏర్పడిన్ సంసథ  ఏది?  
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33. ప్రప్ంచ ప్టం లో కిెంది దేశరలిన గురిుంచలము.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ఈ దేశ్ప్రజలిన కరలన్స (collons) అంటార్ు   

B. నాజీ దేశ్ము 

C. ఆరిథక మాందయము వలు  ద బ్బతిన్న దేశ్ము.  

D. 1948 లో యయదలల కోసం ఏరరపట ైన్ దేశ్ం 

                                   

This question paper edited by Sri Madithati Narasimha Reddy, H.M, ZPHS, Sambepalli.   
                           Prepared by Sri D. Siva Reddy, SA, Social, ZPHS, Sambepalli. 

A. ఐకయ రరజయ సమితి ప్రధాన్ కరరరయలయం 

B. ఫరసిస్టట దేశ్ము  

C.  ర్ష్రయ రరజధాన్న              

D. ఒటటట  మాన్ స్రమాాజయం 

 

 

(లేద్య) 
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