
1. Arrange the following places fron North to South   ½M 
a) Andaman Islands b) Nilgiris  c) Satpura mountains d) Gangotri 

A. Gangotri, Satpura Mountains, Nilgiris. Andaman Islands. 
2. The Eastern Coast is divided into     ½ M 
          a) Circar Coast b) Coromandal Coast C) …..? 
A.       Utkal Coast. 
3.     Which hills are known as Purvanchal Hills?    ½ M 
A.      Eastern Himalayas in North Eastern states in India.  
4.        Pick the odd one out.      ½ M 
           Kanchanganga,  Dhavalagiri, Dodabetta, Annapurna. 
A.        Dodabetta ( because it is located in South India) 
5.        Which islands are of Coral reefs origin.    ½ M 
A.        Lakshadweep 
6.        Mishmi hills are located in…..     ½ M 
A.       Arunachal Pradesh 
7.        What is Terai?       1M 
A.        Swampy and Marshy region 
8. What is a Dun? Give examples      1M 
A.        The Valleys lying between Lesser Himalayas and Shivalik ranges eg. Dehradun, Kotli   
            dun 
9. Name the parallel ranges in Himalayas.     1M 
A.       Himadri, Himachal and Shivalik 
10. Write the location of India.     1M 
A.   India lies between 8°4' N and 37°6' Northern latitudes. 

 And between 68°7' and 97°25' Eastern longitudes.  
11.      What is Laurasia?      1M 
A.       An Ancient continental mass in the Northern Hemisphere that included North 

America, Europe, and Asia (except peninsular India) was called Laurasia.  
12. What is the difference between IST and GST?    1M 
A.       5 hours and 30 minutes 
13. What is the Length of Andhra Pradesh coastal line?    1M 
A.       972 Kms 
14. Why do we use the term “Indian peninsula”?     2M 
A.       a) Peninsula is a piece of land surrounded by water on three sides . 

 b) India is surrounded by water on three sides. 
c) In the east Bay of Bengal, in the west Arabian sea and in the south the Indian Ocean. 
d) That’s why we often use the term “Indian peninsula”.  

15. “The Indo-Gangetic plains have high density of population” Illustrate with your    
reasons.       2M 

A.      a)  The Indo-Gangetic plains are fertile and excellent for farming. 
b)  It makes heaven for farmers to grow wheat and rice. 
c) Water, dwelling facilities are more comfortable here. 
d) They generate employment for large number of people.  
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17. Write the major physiographic divisions of India.    2M 
A.       1. The Himalayas 2. The Indo-Gangetic Plain 3. The Peninsular Plateau 
           4. The Coastal plains         5. The Desert          6. The Islands.  
18.     Write about  the” Eastern Coastal plains” in India.     2M 
A. The Eastern coast starts from Mahanadi to Cauvery.  
           These plains have fertile deltas formed by  rivers Mahanadi, Godavari,  
           Krishna and Kaveri 

 Lake Chilka is in Odisha, Lake Kolleru and Pulicat are in A.P. are in this region. 
19. The Himalayas have a great influence on Indian agricultural prosperity. Why are 

Himalayas important to India?     4M 
A. 1. The Himalayas are responsible for causing rainfall in the plains during summer. 
 2. They are responsible for the monsoon type of climate in India. 
           3. It is the origin for many perennial rivers like The Ganga, The Brhmaputra and The  
                Sindhu 
 4.  Hence they have a significant influence on Indian Agriculture. 
 5. With the deposition of Alluvial soils by Himalayan rivers Northern plains become  
              fertile and suitable for agriculture. 
 6. These mountains are suitable for growing fruits and vegetables.  
 7. Due to the irrigation projects constructed on the Himalayan rivers, India achieved  
              self sufficiency in food grains and could able to export agricultural products. 
 8. Thus, there is multi faced development in terms of trade and food. 
20.     Locate the following places in the given Indian Outline Map.    4M                                                                     

 a) K2   
  b) Circar Coast   
  c) Western Ghats   
  d) The Strait that separates India and Srilanka. 
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సాంఘిక శాస్త్ర ాం స్త్మున్నతాం

బెస్్ట సోషల్ టీచర్ వాట్సాప్ గ్రూ పు నియమాలు 
పాఠశాల సమయంలో బెస్్ట సోషల్ టీచర్ గ్రూపులో పోస్ట్లు చేయరాదు.  
గ్రూపులో వ్యక్తిగత చాటంగ్ చేయరాదు. అసంబద్ధ స్ట్క్కర్లు పంపరాదు.  
   (మీర్ల వ్యక్తిగత సెలవులో ఉన్నపపటకీ పాఠశాల పనివేళలలో గ్రూపులో పోస్ట్ంగ్్ చేయరాదు) 
మన్ గ్రూపు సంఘిక్ శాస్త్ర విషయచర్చకు సంఘిక్ శాస్త్ర ఉపాధ్యయయులతో   
   మాత్రమే ఏర్పర్చబడిన్ది. ఇతర్ సబజకు్లవారిని చేర్చమని కోర్రాదు. చేర్చరాదు. 
గ్రూపులో చేర్ద్లచుకున్నవార్ల అడిిన్ వాట్స్ప్ నంబర్లకు మాత్రమే తమ  
   వివ్ర్ములను (పేర్ల, పనిచేసే పాఠశాల, మండలం, జిల్లు) వాట్స్ప్ సందేశం  
   రూపంలో పంపవ్లెను. గ్రూపులో యాడింగ్ రిక్వెస్ట్ పంపరాదు. ఉపాధ్యయయినిలను  
   వారి వ్యక్తిగత సమితి లేకుండా గ్రూపులో చేర్చలేము. 
అడిిన్ నంబర్ల 9492146689 ను మీ ఫోన్ కంట్సక్ట్ లలో సేవ్  
   చేస్టకొన్వ్లెను. (ముఖ్యమైన్ సందేశములు మీకు వ్యక్తిగతంగా పంపే నిమితిం.)  
గ్రూపు సభ్యయలంద్రూ తాము సబజకు్లో తయార్ల చేస్టన్ లేదా సేక్రించిన్  
   అంశములను గ్రూపు సభ్యయలతో పంచుకోవాలి. కేవ్లం స్వెక్ర్ిలుగా ఉండరాదు. 
గుడాిరినంగ్, పండుగ శుభాకంక్షలు, వ్యక్తిగత ఫోటోలు వ్ంటవి గ్రూపులో పంపరాదు.  
వ్యక్తిగత దూషణలకు దిగరాదు. వ్యర్ధ వాద్న్లు చేయరాదు. 
మీవ్ంతుగా సబెజకు్ పర్ంగా మీ పాఠశాలలో చేస్టన్ ఏ విషయమునైన్నూ పంచవ్చుచ.  
సబెజకు్ విషయములు తపప ఇతర్ విషయములు ఏవీ పోస్ట ్చేయరాదు. 
యూనియన్ మెసేజ్లు, అడెర్ట్జ్ మెంట్లు, మూఢన్మికలు గ్రూపులో పంచరాదు. 
సబెజకు్ సందేహములు మాత్రమే పోస్ట ్చేయవ్లెను. సబజకు్లో సందేహములను నిషా్ణతులైన్  
   సభ్యయలెవ్రైనా నివ్ృతిి చేయవ్చుచ. కేవ్లం అడిిన్ మాత్రమే సపందించాలి్న్ పనిలేదు. 
వివిధ మతాలు, కుల్లలు, రాజకీయ పార్ట్లను క్తంచపరిచేల్ల మరియు ప్రభ్యతె  
   విధ్యనాలను, నాయకులను విమరిిస్తి సందేశాలు, వాయఖ్యలు చేయరాదు. ఇతర్లలు పంపే  
   ఫారాెరిడంగ్ మెసేజ్లు సరైన్వో కవో తెలియకుండా మన్ గ్రూపులో ఫారాెర్డ చేయరాదు. 
సబెజకు్కు సంబందించి మీర్ల గ్రూపులో షేర్ చేసే ప్రతీ ఫోటోకు, వీడియోకు వివ్ర్ణ చేర్చవ్లెను. 
గ్రూపు నియమాలు పాటంచని వారిని వంటనే తొలగంచుట జర్లగును. దీనిపై అడిిన్ దే తుది  
   నిరా్యం. మీర్ల వాట్స్ప్ నంబర్ల మార్లచకున్నపుపడు, గ్రూపును విడిచేటపుపడు అడిిన్ కు  
   తెలియపర్చవ్లెను. లేన్టుయితే మర్ళా చేర్చచ అవ్కశానిన కోలోపతార్ల. పద్వీ విర్మణ పందే  
   వార్ల అడిిన్ కు తెలియపరిచి వైదొలగాలి. మర్ళా చేర్చకుండా ఉండందుకు. 
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