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DCEB SRIKAKULAM 

REVISION TEST 1 

 

SOCIAL STUDIES KEY  
 

 

SECTION – I 

 

1. మహారాష్ట్ర మరియు గోవా 
2. తప్పుగా జతపరిచినది హిమాలయాలకు దక్షిణాన ఉనన పర్వత శ్రేణి - ఆరావళి పర్వతాలు 
3. ప్రచ్చనన నిరుద్యోగిత 
4. A మరియు B 
5. పనిచేసే వయస్సు గల సమూహము 
6. హిిందూ మహా సముద్రిం 
7. United states of America or అమెరికా సింయుక్త రాషా్ట్రలు 
8. ఇింగలిండ్ 
9. అింతరాాతీయ మహిళల ఓటు హకుు సింసధ or international women suffragist association 
10. బింగాల్ 
11. డా. బాబు రాజింద్రప్రసాద్ 
12. జర్మనీ 
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SECTION II 

13. యింత్రాలు , దీర్ఘకాలిక్ వస్సతవులపై చేసే పెటుుబడి ని  స్థిర్ పెటుుబడి అింటారు. 
ఉదా: ట్రాక్ుర్, వరికోత యింత్రిం 

 
14. గొనె సించులు వలన పరాోవర్ణ కాలుష్ోిం తగ్గుతింది. 

వీటి ఉతుత్తత  వలన సాినిక్ పరిశ్రమ లకు గిరాకీ ఏర్ుడుతింది. 
వీటీపై ఆధార్పడే రైతలకు ప్రయోజనిం చేకూరుతింది. 
గొనె సించులు వలన ప్లలస్థుక్ నిరుమలన సాధ్ోపడుతింది 

15.  
 

 
16. సగటు ఆహార్ లభ్ోత తకుువగా ఉిండడిం 

పేదరిక్ిం 
ప్రజా పింపిణీ వోవసి లో  లోప్లలు 
క్నీస వేతనిం కూడా లేని స్థిత్త లో ఉిండడిం 

17. 1. అప్లర్ ప్రాణ నష్ుిం 
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2. పింట పొలాలు, పరిశ్రమ లు యుదదింలో ధ్వింసిం అవుతాయి 
3. నిరుద్యోగిత పెరుగ్గతింది 
4. ధ్ర్లు ఆకాశానిన అింటుతాయి 
 
 

18. ఏకీక్ృత సూత్రాలు 
ఏక్ పౌర్సతవిం 
ఉమమడి పౌర్ శిక్షా సమృతీ 
ఏకీక్ృత న్యోయ వోవసి 
సమాఖ్ో సూత్రాలు 
కింద్ర, రాష్ట్రాల మధ్ో అధికార్ పింపిణీ 
రాష్ట్ర సాియి లో స్థవిల్ సర్వవస్సలు 
కొనిన అింశాలపై రాష్ట్రాలకు చ్టాులు చేసే అధికార్ిం 
 

19. 1. 16 సీటుల గెలుచుకుింది. 
2. భార్త జాతీయ కాింగ్రెస్. 

20. అలీనోదోమిం లో భార్త దేశ ప్లత్ర 
1.భార్త దేశిం అలీనోదోమిం లో చురుకైన ప్లత్ర పోషించిింది. 
2.మన ప్రధ్మ ప్రధాన మింత్రి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఈ ఉదోమ సాధపకులలో ఒక్రు. 
3.ఈ ఉదోమిం లో భాగింగా మన దేశింసావతింత్రో పోరాటిం లో ఉనన దేశాలకు మదదత నిచిచింది 
4.మన దేశ క్ృష వలన ప్రస్సతతిం అలీనోదోమిం లో దాదాప్ప 120 కి పైగా దేశాలు సభ్యోలు అయాోయి. 
5.అదే విధ్ింగా మన విదేశాింగ విధానిం లో కూడా అలీనోదోమిం ను అనుసరిించి సరిహద్దద దేశాలతో 
శాింత్తయుతింగా ఒపుిందాలు చేస్సకున్యనరు. 
6.ప్రస్సతతిం భార్త అలీనోదోమిం లో కీలక్మైన ప్లత్ర పోషస్తింది. 
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SECTION - III 

21. క్రోన్య  నివార్ణకు మారాులు: 
భౌత్తక్ దూర్ిం ప్లటిించ్డిం 
మాస్సులు ధ్రిించ్డిం 
అనవసర్ ప్రయాణాలు మానుకోవడిం 
కింద్ర, రాష్ట్ర ప్రభ్యతావలు జార్వ చేస్థన మార్ుదర్శకాలు ప్లటిించ్డిం 
 
 

22. మానవాభివృదిధ సూచిక్లో పరిగణనలోకి తీస్సకోవలస్థన సూచ్నలు 
నిజ తలసరి ఆదాయిం 
ఉద్యోగిత శాతిం 
ప్రజలకు ఇవవబడిన హకుులు 
ఆరోగో సద్దప్లయాలు 
శాింత్తయుత జీవనిం 
ప్రజల కొనుగోలు సాధయి 
 

23.  
1.ఇవవబడిన రేఖాచిత్రిం మన దేశిం లో వివిధ్ ర్ింగాలోల ఉప్లధి ని చూపిస్తింది 
1972-73 సింవతుర్ిం తో పోలిచతే 2009-10 సింవతుర్ిం లో వోవసాయ ర్ింగిం వాటా తగిుింది 
2.అదే సమయింలో మిగిలిన ర్ింగాలోల పెరిగిింది. 
3.దీనికి ప్రధాన కార్ణిం వలసలు, పెరిగిన విదాో సద్దప్లయాలు, ప్లరిశ్రామిక్ విధాన్యలు 
4.క్రమింగా మన దేశిం వోవసాయ ర్ింగిం నుిండి ఇతర్ ర్ింగాలకు మారుు చింద్దతోింది. 
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24. 1.ఆింధ్రప్రదేశ్ 

2.మహారాష్ట్ర 
3.మధ్ో ప్రదేశ్ 
4.తమిళన్యడు 
 

25. 1.తీవ్ర ఆరిిక్ మాిందోిం 1929 లో అమెరికాలో మొదలై ప్రపించ్ిం మొతతిం వాోపిించిింది. 
2.ఈ సమయింలో అనేక్ ప్రభ్యతావలు ప్రజా సింక్షేమిం గ్గరిించి ఆలోచిించి కొతత విధాన్యలు ప్రవేశపెటాుయి. 
3.J m కీన్సు అనే ఆరిధక్ వేతత ఈ పరిస్థిత్త చ్క్ుబడదనికి కొనిన సూచ్నలు చేశారు. 
4.అలాగే బ్రిటన్స వింటి దేశాలు కారిమకులకు పెనషనుల, ఆరోగో భీమా తదితర్ సౌక్రాోలు క్లిుించాయి. 
5.అమెరికా అధ్ోక్షుడు రూసవేల్ు కొతత విధాన్యనిన ప్రవేశపెటాురు. 
 
 

26. ఐక్ోరాజోసమిత్త లక్షాోలు: 
ప్రపించ్ శాింత్త ని పరిర్క్షిించ్డిం 
మానవ హకుుల పరిర్క్షణ 
యుదాదల నివార్ణ 
వలస పీడిత దేశాలకు సహాయిం అిందిించ్డిం. 
అింతరాాతీయ చ్టాులను రూపొిందిించ్డిం 
పేదరిక్ నిరుమలన 
 

27. దేశ విభ్జన కు ముింద్ద రాజకీయ పరిస్థితలు: 
1.భార్త జాతీయ కాింగ్రెస్ ముస్థలిం లీగ్గ ప్రధాన ప్లర్వులు గా ఉిండేవి. 
2.విభ్జించు ప్లలిించు అనే నిన్యదింతో బ్రిటిష్ ప్రభ్యతవిం ముస్థలింలకు ప్రతేోక్ నియోజక్వర్ు కటాయిింప్ప చేస్థింది. 
3.అలాగే తరువాత స్థకుులు ప్రతేోక్ రిజరేవష్నుల క్లిుించిింది. 
4.1932 లో sc మరియు st లకు కూడా కటాయిింప్ప చేస్థింది.దీని వలన అనేక్ కొతత ప్లర్వులు వచాచయి. 
5.కానీ సావతింత్రో ఉదోమ సమయింలో కాింగ్రెస్ అనిన రాజకీయ ప్లర్వుల క్ింటే ఎకుువ ప్రజల మదధత పొిందినది. 
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6.ముస్థలిం లీగ్ భార్త ముస్థలింలు ప్రత్తనిధి గా అవతరిించిింది 
 

28. 1.ప్రజలు ఎదైన్య మారుు కోరుకుననప్పడు సామజక్ ఉదోమాలు మొదలవుతాయి. 
2.ఆది హకుుల సాధ్న అయిన్య లేక్ ప్రభ్యతవ విధాన్యలలో వోత్తరేక్త అయిన్య కావచుచ. 
3.ఈ ఉదోమాలలో ప్రజలే న్యయకులు 
అయితే కొనిన సారుల ఈ ఉదోమాలలో న్యయకులు ప్పటుుకొసాతరు. 
4.మారిున్స లూథిర్ కిింగ్, నెలున్స మిండేలా వింటి న్యయకులు ఇలాింటి వారే. 
5.మహిళలు, కారిమకుల సింఘాలు ఈ ఉదోమాలలో చురుకైన్స ప్లత్ర పోషసాతయి. 

 
 

SECTION IV 

29. A. భార్త దేశ వోవసాయిం లో హిమాలయాల ప్రభావిం  
 

1.వేసవిలో మైదాన్యలోల వర్షప్లతిం సింభ్విించ్డానికి మరియు చివరికి దేశింలో రుతపవన్యల వాతావర్ణిం ఉిండటానికి 
హిమాలయాలు బాధ్ోత వహిసాతయి. 
 2. హిమాలయ నద్దలు గింగా,స్థింధు       మరియు బ్రహమప్పత్ర మరియు వాటి ఉపనద్దలు హిమానీనదాల దావరా 
ఏర్ుడడింతో శాశవత ప్రవాహానిన క్లిగి ఉింటాయి. 
ఈ నద్దలు సార్వింతమైన  ఒిండ్రు నిక్షేపణ దావరా ఉతతర్ మైదాన్యలు ఏర్ురిచాయి 
 4. నీటిప్లరుదల కోసిం నిర్ింతర్ నీటి సర్ఫరాతో సార్వింతమైన నేలలు సమృదిధగా పింటలను ఉతుత్తత చేయడానికి 
సహాయపడతాయి. 
5. హిమాలయాల విసతర్ణ వాతావర్ణానిన వివిధ్ మారాులోల ప్రభావితిం చేస్సతింది. 
6. హిమాలయాల నిరోధిించ్బడినింద్దవలన  నైరుత్త రుతపవన్యల గాలుల త్తరోగమనిం చింది ఈశానో రుతపవన్యలు 
ఏరాుటుకు కార్ణమవుతాయి. 
 7. ఈ విధ్ింగా,  హిమాలయాల వలన ఋత పవన శీతోష్ణస్థిత్త ఏర్ుడుతింది. 
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8. హిమాలయాల వలన ఉతతర్ భార్త దేశింలో ర్బి పింటలకు కావలస్థన స్థిత్త ఏర్ుడుతింది. 
 
29 B సమాధానిం 
వాతావర్ణానిన ప్రభావితిం చేసే కార్కాలను వాతావర్ణ నియింత్రణలు అింటారు.అవి 
 1. భూమధ్ోరేఖ్ నుిండి అక్షాింశిం లేదా దూర్ిం  
2. నీరు-భూమి మధ్ో గల సింబింధ్ిం 
 3. భౌగోళిక్ సవరూపిం 
 4. ఉపరితల గాలి ప్రసర్ణ 
 
 1. భూమధ్ోరేఖ్ నుిండి అక్షాింశాలు లేదా దూర్ిం: 
 భూమధ్ోరేఖ్ నుిండి మరిింత దూర్ింగా వెళ్ళేటప్పుడు సింవతురానికి సగటు ఉష్ణణగ్రత పడిపోతింది.  
 భార్తదేశింలో దక్షిణ భాగిం భూమధ్ోరేఖ్కు దగుర్గా ఉనన ఉష్ణమిండలిం లో ఉింది.  అింద్దవలల ఈ ప్రాింతిం ఉతతర్ భాగిం 
క్ింటే ఎకుువ సగటు ఉష్ణణగ్రతను అనుభ్విస్సతింది.  క్న్యోకుమారి  వాతావర్ణిం భోప్లల్ లేదా .ి లీలకి పూరితగా భిననింగా 
ఉిండటానికి ఇది ఒక్ కార్ణిం. 
 
 2. భూ-నీటి సింబింధ్ిం: 
 సముద్రిం భూమి క్ింటే నెమమదిగా వేడిని గ్రహిస్సతింది మరియు కోలోుతింది.   
 భార్తదేశింలో దక్షిణ భాగిం, దాని పొడవైన తీర్ప్రాింతిం కార్ణింగా సముద్రిం యొక్ు సమశీతోష్ణ ప్రభావానికి 
లోనవుతింది.  కాబటిు, ఈ ప్రాింతిం సమానమైన వాతావర్ణానిన క్లిగి ఉింటుింది. 
 
 3.భౌగోళిక్ సవరూపిం 
 ఎతత పెరిగే కొదీద ఉష్ణణగ్రత తగ్గుతింది.  అింద్దవలల కొిండలు మరియు పర్వతాలు మైదాన ప్రాింతాల ఉష్ణణగ్రత క్ింటే తకుువ 
ఉష్ణణగ్రత క్లిగి ఉింటాయి.  అింద్దవలల, ఒక్ ప్రాింతిం యొక్ు భౌగోళిక్ సవరూపిం లేదా ఎతత ఒక్ ప్రాింతిం యొక్ు 
వాతావర్ణానిన ప్రభావితిం చేస్సతింది. 
 భార్తదేశింలో, హిమాలయ ప్రాింతింలోని హిల్ సేుష్నుల వేసవి నెలలోల కూడా చ్లలని వాతావర్ణానిన క్లిగి ఉింటాయి. 
 
 4. ఉపరితలగాలి ప్రసర్ణ: 
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 1. ‘జెట్ సీామ్సు’ అని పిలువబడే ఎగ్గవ వాయు ప్రవాహాల క్దలిక్ దావరా భార్తదేశ వాతావర్ణిం కూడా ప్రభావితమవుతింది. 
 2. పొడి ఈశానో వాణిజో గాలుల బలుులో భార్తదేశిం ఉింది. 
 3. ఈసుర్ జెట్ ప్రవాహిం యొక్ు శీతలీక్ర్ణ ప్రభావిం ఇపుటిక 25 డిగ్రీల ఉతతర్ అక్షాింశింలో క్నిపిించే మేఘాల నుిండి 
వరాషనిన క్లిగిస్సతింది. 
 
30 A సమాధానిం 
భార్త దేశింలో కారిమకులు ప్రధానింగా రిండు ర్ింగాలోల ఉప్లది పొింద్దతన్యనరు 
వోవసీిక్ృత ర్ింగిం అనగా ఉద్యోగభ్ద్రత,నమమక్మైన ఉప్లధి ష్ర్తలు వుిండే వాోప్లరాలు లేదా ప్రదేశాలు. 
అవోవసీిక్ృత ర్ింగిం అనగా ఇవి ప్రభ్యతవ నియింత్రణ లో ఉిండవు. ఉద్యోగ్గలకు భ్ద్రత ఉిండద్ద. 
మన దేశిం లో 92 శాతిం మింది అవోవసీిక్ృత ర్ింగిం లో పనిచేస్సతన్యనరు. 
వీరికి ఉద్యోగ భ్ద్రత అవసర్ిం ఎింద్దక్ింటే వీరిని కార్ణిం చూపకుిండా పని నుిండి తీస్థవేయలేరు అలాగే ఆరోగో సమసోలు 
ఎద్దరైనప్పుడు వీరికి సహాయిం అింద్దతింది. 
ప్రభ్యతవిం అనేక్ కారిమక్ చ్టాులు చేస్థ క్నీస వేతన్యలు చలిలించే విధ్ింగా నిబింధ్నలు రూపొిందిసేత వీరికి వేతన భ్ద్రత కూడా 
అింద్దతింది. 
అలాగే సమాన పనికి సమాన వేతనిం చలిలించ్ిండిం వలన వీరి ఆరిిక్ స్థిత్త మెరుగ్గ పడుతింది. 
ఈ మధ్ో కాలింలో ప్రభ్యతావలు వీటిపై అధిక్ శ్రదద చూపిస్సతన్యనయి. 
 
30 B సమాధానిం 
 
ఆహార్ ధాన్యోలు అధిక్ింగా లభిించేలా ప్రభ్యతవిం అనిన  చ్ర్ోలు తీస్సకుింటుింది. 
 ఆహార్ నిలవలు: 
 ప్రభ్యతవిం నిలవల  నుిండి బాధిత ప్రాింతాలకు ఆహార్ ధాన్యోలు సర్ఫరా చేస్సతింది. 
ఈ ఆహార్ ధాన్యోలు ఆహార్ కొర్త తీర్చడిం తో ప్లటుగా ధ్ర్ల నియింత్రణ కు తోడుడుతాయి 
 ప్రజా పింపిణీ వోవసి: - 
 ప్రజా పింపిణీ వోవసి దావరా ప్రభ్యతవిం బాధిత ప్రాింతానికి ఆహార్ ధాన్యోలు సర్ఫరా చేస్సతింది. 
 ఉదా: చౌక్ ధ్ర్ల ద్దకాణాలు. 
 విపత్తత నిర్వహణ: 
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 వర్దలు, భూక్ింప్లలు వింటి ప్రక్ృత్త వైపర్వతాోల వలల బాధిత ప్రాింత బాధితలకు ప్రభ్యతవిం ఆహార్ ధాన్యోలు సర్ఫరా 
చేస్సతింది;  విపతత నిర్వహణ. ఉదా: హెలికాపురుల మరియు రసూుూ టీింల దావరా ఆహార్ ధానోిం ప్లోకెటలను సర్ఫరా చేస్సతింది. 
 ప్రజా పింపిణీ వోవసి దావరా బాధిత ప్రాింతాలోల ఆహార్ ధాన్యోలు సర్ఫరా చేయడిం కూడా ప్రభ్యతవ బాధ్ోత. 
 
 దిగ్గమతలు: 
 ప్రభ్యతవిం ఆహార్ ధాన్యోల నిలవలు సరిపోనప్పుడు విదేశీ దిగ్గమతల చేస్థ తదావరా   వాటిని బాధిత ప్రాింతింలోని పేద 
ప్రజలకు సర్ఫరా చేస్సతింది. 
 ఈ విధ్ింగా ప్రభ్యతవిం సింవతురానికి ఆహార్ ధాన్యోలు అధిక్ింగా లభిించేలా చూడగలద్ద. 
 
 
31 A సమాధానిం 
భార్త దేశిం మరియు నైజీరియా రిండూ బ్రిటిష్ వలస ప్రాింతాలు. 
ఈ రిండు దేశాలను పోలిసేత భార్త దేశ లో సావతింత్రోదోమo బలింగా సాగిిందని చపువచుచ  
కార్ణాలు: 
భార్త దేశిం వలే నైజీరియా లో అనుభ్వజ్ఞులైన న్యయకులు లేక్పోవడిం 
భార్త సావతింత్రో ఉదోమిం లో పత్రిక్లు ప్రధాన ప్లత్ర పోషించిన టుల నైజీరియా లో లేజాపోవడిం 
నైజీరియా లో గల అింతర్ుత విబేధాలు 
నైజీరియా లో బలమైన రాజకీయ ప్లర్వులు లేక్పోవడిం 
 
31B సమాధానిం 
మన రాజాోింగిం మనకు అనేక్ సౌక్రాోలు క్లిుించిింది. 
అయితే వీటిని మనిం సరిగా వినియోగిించుకుననప్పుడే అవి మనకు ఉపయోగపడతాయి. 
ఉదాహర్ణకు మనకు సమానతవప్ప హకుు ఇవవబడిన్య దానిని మనిం ప్లటిించ్నప్పుడు ప్రయోజనిం ఉిండద్ద. 
ఎవరైన్య అసమానతలు చూపిసేత దానిని మనిం ప్రభ్యతవిం దృషుకి తీస్సకువెళిల పరిష్ట్రుర్ిం పొిందాలి అలా చేయనప్పుడు ఎనిన 
హకుులు ఉనన ప్రయోజనిం లేద్ద. 
అలాగే మన ప్రభ్యతవిం చేసే చాటాలని గౌర్విించి అింద్దలో లోప్లలు ఉననప్పడు వాటిని ఎత్తతచూప్లలి. 
ఎనినక్లలో మన ఓటు హకుు ను తపునిసరిగా వినియోగిసేత అప్పుడు సరైన న్యయకులిన ఎనునకోవచుచ. 
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32A సమాధానిం 
విశ్లలష్ణ 
ఇచిచన గ్రాఫ్ గత కొనిన దశాబాదలుగా మర్ణాల రేటును చూపిస్తింది. 
1500 నుిండి 1599 మదో కాలిం లో తకుువ యుదధ మర్ణాలు నమోద్ద అయాోయి  
దేనికి ప్రధాన కార్ణిం అప్పుడు యుదాదలు తకుువగా జర్గడిం ఆయుధాలు అింత బలమైనవి కాక్పోవడిం 
యుదధ మర్ణాలు రేటు క్రమింగా పెరుగ్గత్త వస్తింది 
20 వ శతాబదింలో అధిక్ రేటు నమోద్ద అయిింది 
దీనికి ప్రపించ్ యుదాదలు కార్ణిం  
ఈ యుదాధలలో వాడిన ఆయుధాలు చాలా శకితమింతమైన ఆయుధాలు. 
దీనిని దృషులో పెటుుకుని మనిం భ్విష్ోతత లో యుదాదలు జర్గకుిండా విధాన్యలు రూపొిందిించుకోవాలి. 
ఎింద్దక్ింటే యుదాదలు ఎప్పుడూ శ్రేయసుర్ిం కావు. 
32 B సమాధానిం 

1. 1980 
2. రాజీవ్ గాింధీ 
3. సర్ళీక్ృత ఆరిిక్ విధానిం. 
4. జాతీయ ప్రజాసావమో కూటమి or national democratic alliance 
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 DISTRICT COMMON EXAMINATION BOARD, SRIKAKULAM 

SSC PUBLIC EXAMINATIONS   JULY - 2020 
SOCIAL STUDIES MODEL PAPER     REVISION TEST 1 

PAPER I & PAPER II 
(English Medium) 

Time: 3hrs15mins                                                                                           Maximum marks: 100 

Instructions: 
1. Answer ALL the questions in a separate answer Booklet 
2. The question paper consists of 4 sections and 33 questions 
3. There is an internal choice in Section –IV 
4. Write the answers neatly and legibly    

                                                          SECTION 1 
    Note: 1.ANSWER ALL THE QUESTIONS IN ONE WORD OR PHRASE 
               2. EACH RIGHT ANSWER CARRIES 1 MARK  
               3.  IF ANY QUESTION IS ANSWERED MORE THAN ONCE THE FIRST 
                   ANSWER ONLY WILL BE CONSIDERED                                                    12X1=12 

1. In which of the states Konkan Coast extended? 

2. Find out the wrongly matched pair?                                   (    )  

                    A. Himalayas - Extended about 2400km form west to east 

     B. Himadri - uppermost ranges of the Himalayasa 

     C. Aravali   - Southern ranges of Himadri 

3.   What is the reason of underemployment in Agricultural Sector? 

4. India is greatly influenced by monsoons.  ’A ‘says India receives heavy rainfall due South-     

      West monsoons. “B” says that Koramondal coast    receives heavy rainfall, cyclones and  

      Depressions due to retreating monsoons. Who is correct? 

i) Only     A          (ii) Both A & B      (iii) only B (iv) none of these. 

5. Age group between 15 to 59 is called as? 

6. Which of the following is southern boundary of India  

     I) Himalayas       ii) Indian ocean       iii) china  
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7. Expand U.S.A  

8. The relation between the items in the first pair is the same with those in the second Pair  

     Find out the missed item in the second Pair.  
       India: England :: Nigeria : ……………..? 

9. To which organisation did this Logo belongs to?                    
 
10. Thebaga movement occurred in which State?  
11. President of  constituent Assembly is ……………………. 
12. Answer the following questions based on the information.         

I) Proclamation of Weimur Republic    ---- Nov 9, 1918. 

       Ii)        Hitler becomes chancellor of Germany --- Jan 30, 1968 

Iii)         Germany invades Poland      ---- Sep 1, 1939 

                 Q; which country constitute Weimur Republic?  

 

SECTION II 

Note: 1. ANSWER ALL THE FOLLOWING QUESTIONS 
2. EACH RIGHT ANSWER CARRIES 2 MARKS                                                                    8X2=16 
 
                                                                     

13. What is meant by Fixed Capital?  

14. Usage of Jute is eco-friendly. How will you appreciate it?  

15. Draw a bar graph using given information? 

               Year     population (crores) 
      1971    - 84 
 2001    - 102 
 2011    - 121 
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16. Answer the question using the graph given       

 

What is the reason for less calories usage by marginalised families? 

17. Give any 2 problems faced by the people due to world wars? 

18. Describe the unitary and Federal Principles of Indian Government as discussed in the  

         CA Debates. 

19. Seat share of various political parties in 1952 and 1962.

 

iQ: how many seats did the communist party got in 1952 according to above information? 

Ii Q. In 1962 which country formed the Government at centre? 

20. How will you appreciate India’s rule in non-align movement? 

                                                                    SECTION III 

Note: 1. ANSWER ALL THE FOLLOWING QUESTIONS  
           2. EACH RIGHT ANSWER CARRIES 4 MARKS                                 8x4=32 
 
 

21. Which precautions will you take in order to prevent Corona Virus? 
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22. Do you think there are certain other aspects, other than those discussed in the Chapter    
       those should be considered in measuring Human Development? 
 

23.    

              Write your observations from the above Pi Chart? 

24  

               From the above Demo graph, Write 4 states recording more than 250 C 
               temperature in the month of May? 
25. List the measures taken under idea of welfare state under great depressions? 

26 Write the Aims of U.N.O. 

27. What were the different ways in which power sharing amount different committees was    
        Organised before partition? 
28. What are the basic features of Socialist Moments? 

                                                              SECTION IV 

Note: 1. ANSWER ALL THE FOLLOWING QUESTIONS 
          2. EACH RIGHT ANSWER CARRIES 8 MARKS 
          3. EACH QUESTION CONTAINS INTERNAL CHOICE                                                    5x8=40 
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29.  A) what is the influence of Himalayas on Indian Agriculture? 
     OR 
       (B) What are the factors that influence Indian Climate? 
30. (A) what are organised sector, unorganised sector? The workers in the unorganised   
   Need protections on the following issues; Wages, Safety and Health, Explain  
             With examples. 
                                                        OR 
      (B) Supposing the food grain production has been effected in a particular year,  
  because Of natural calamity. In what ways can the Government ensure higher 
   availability of  Food grains for the year? 
 
31. (A) Compare the national movements between India and Nigeria. Why these are strong  
               In India? Give your Opinion?  
                                            OR 
     (B). while constitution provides basic principles it is the engagement of people with the  
             System that brings in social change. Do you agree with this statement, Give  
    reasons? 
 
32 (A) Write any four observations   from the Graph below   

      

 

                                                                  (OR) 
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    (B) Write answers to questions using the information given         

 

          i) In which year the formation of Congress government led by Indira Gandhi? 

         ii) Which Indian Prime Minister set own agreement with Sri Lanka? 

         iii) What was the change occurred in 1990? 

          Iv)  Expand N.D.A 
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33. (A) Mark the following on outline map of India. 

 

     A  i)    Tropic of Cancer      B i) Vindhya Ranges 

ii) Indian islands         ii) Mahanadi River  
iii) Longest River in India          (OR)                     iii) West Bengal  
iv) Western most state in India                           iv) Arabian Sea 

     (B) Mark the following on outline map of World  

 

         A i)    Head Quarters of U.N.O        B i) Atlantic Ocean 

ii) Largest desert in world        (OR)             ii) Tropic of Capricorn 
iii) Largest country in word in area                 iii) India   
iv) Colony of France                                          iv) Italy  
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