
ప్రియమైన విద్యార్ధులకు, 
 అనుకోని ఈ సెలవుల వలల పబ్లలక్ పరీక్షలు వాయిద్య పడటం వలల సంఘిక శాస్త్రంలో నూతన ప్రశాా విధానం 
ప్రకారం ఆన్లలన్ పరీక్షలు నిరవహంచుటకు నేను ప్రయత్నాస్తున్నాను. ఇంటి పట్టున ఉనా మీర్ధ నిస్తుజ పడకుండా ప్రతీ రోజూ 
ఒక్కొకొ పాఠం చొప్పున ప్పనశ్చరణ చేస్తకుని దిగువ పేర్కొనా షెడ్యాలు ప్రకారం ప్రత్న రోజూ 25 మార్ధొల పరీక్షను వ్రాయండి. 
.  

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 Sustainable development. 

02-05-2020 II GRAND TEST 

www.bestsocialteacher.com   ప్రశాా పత్రములు పోస్తు చేయబడే వెబ్ సైట్ 
 
https://www.bestsocialteacher.com/daily-test-for-x-class   ప్రశాా పత్రములకై లంక్ 
  
https://www.bestsocialteacher.com/key-for-daily-tests       కీ షీట్ట కై లంక్.  
మీ మిత్రులతో పై పరీక్ష లంక్్ పంచుకోండి. 

ధనావాదములతో.                     www.bestsocialteacher.com 

   
       కె.యస్.వి. కృష్ణారెడిి, 
                             ప్రధానోపాధాాయులు, 

                                                       జెడ్.పి.హెచ్.ఎస్., గంటి,  
                                                       క్కతుపేట మండలం, తూర్ధుగోద్యవరి. 9492146689 

                                                      పాఠా ప్పస్ుక రచయిత, స్తుట్ రిసోర్స్ పర్న్ 
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డే వైజ్ టెస్ు్– సంఘిక శాస్త్రం – పదవ తరగత్న తె.మీ 
డే - 5   15-04-2020 
పాఠం 3: ఉతుత్ను, ఉపాధి 25 

www.bestsocialteacher.com  -  KSV KRISHNA REDDY, HEADMASTER, ZPHS, GANTI, EGDT, 9492146689 

1. క్రంది వానిలో స్తవా రంగం క్రందకు రానిది…                 ½M 
 ఎ) పటుణ ప్రంతాలలో బ్ాంకులు   బ్ల) గ్రామీణ ప్రంతాలలో విదా 
 సి) రవాణా మరియు ఇనూ్రెన్్   డి) స్టులు ఉతుత్ను 
2. 2009-10 స్థూల దేశీయోతుత్నులో వావసయ పారిశ్రామిక రంగాల వాటా స్ంయుకుంగా                                    ½M 
 ఎ) అరవై శాతం కంటే తకుొవ  బ్ల) అరవై శాతం కంటే ఎకుొవ                                                                                                                      

సి) యాభై శాతం కంటే ఎకుొవ  డి) యాభై శాతం కంటే తకుొవ 
3. క్రంది వానిలో స్రికాని వాకాానిా గురిుంచి జవాబు పత్రంలో వ్రాయండి.              ½M 
         వావసయ రంగంలో కారిికులు వస్తువులను ఉతుత్ను చేసుర్ధ.         
         వావస్టూకృత రంగంలో అధిక శాతం కారిికులకు ఉద్యాగ భద్రత ఉంట్టంది. 
         స్తవారంగంలో ఉతుత్నుతో స్మానంగా ఉపాధి పెరిగంది. 
4. క్రంది వానిలో ఆరిుక కారాకలాపం ఏది?                 ½M 
         ఉమ తన కుట్టంబం కోస్ం వంట చేస్తుంది. 
  నవా తన కుట్టంబ అవస్రాల కోస్ం కూరగాయలు పండిస్తుంది. 
  లత కూరగాయలను పండించి రైతు బజార్ధలో అమిి తన కుట్టంబ్నిా పోషిస్తుంది. 
  ప్రభ తన కుట్టంబ్నిా చకొగా నిరవహస్తుంది. 
5. ఇడ్లల : అంతా వస్తువు  :  :  ధానాం :     ?                ½M 
6. 2019-20 ఆరిుక స్ంవత్ర కాలము 
          ఎ) 2019 జనవరి 1 నుండి 2020 డిసెంబర్ధ 31 వరకూ     బ్ల) 2019 ఫిబ్రవరి 1 నుండి  2020 మారిచ31 వరకూ        
          సి)  2019 మారిచ1 నుండి 2020 ఏప్రిల్ 30 వరకూ             డి) 2019 ఏప్రిల్ 1 నుండి 2020 మారిచ 31 వరకూ 
7. భారతదేశ్ంలో అతాధిక జన్నభాకు ఉపాధి కలుస్తునా రంగం ఏది (సెకాుర్ధ ఏది)              1M 
8. జి.డి.పి అనగానేమి? ద్యనిని ఎలా గణిసుర్ధ?                1M 
9. అవావస్టూకరణ రంగానికి ఉద్యహరణ వ్రాయండి. 
10. స్రి కాని ద్యనిని గురిుంచి వ్రాయుము. ఎందుకు స్రికాద్య తెలయజేయండి              1M 
      కార్ధ, టైర్ధ, నోట్ బుక్, పెనుా. 
11. చిత్రానిా పరిశీలంచి ఈ వాకిు ఏ రంగానికి చందినవాడో వ్రాయండి.                 1M 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. వావస్టూకృత రంగం అనగానేమి? ఉద్యహరణ ఇముి.                  1M 
13. క్రంది పటిుకను పరిశీలంచి ఖాళీని పూరింప్పము                                           2M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ఆరిుక స్ంవత్రం స్థూల దేశీయోతుత్ను  కోటలలో స్థూల దేశీయోతుత్ను పెర్ధగుదల 
రేట్ట 

2009-10 45,16,100           -------------------------- 
2010-11 49,37,000              9.32% 
2011-12 52,44,000                   ? 
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14. వావస్టూకృత రంగంలో పనిచేస్త వారికి ఉండే సౌకరాములు పేర్కొనుము.      2M 
15. ఇటీవల కాలంలో ఏ రంగాలలో ఉపాధి అవకాశాలు పెర్ధగుతున్నాయి. ఏవైన్న రెండు కారణాలతో నీ వాదనను 

స్మరిుంచుము.        2M 
16. సధారణంగా ప్రజలు అవావస్టూకృత రంగంలో పనిచేయడానికి ఇష్ుపడర్ధ. ఎందుకు?     2M 
17. క్రంది పటిుకను చదివి నీ పరిశీలనను వ్రాయుము.       2M 
                భారతదేశ్ంలో 1972-73 మరియు 2009-10 కాలంలో వివిధ రంగాలలో ఉద్యాగత 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. క్రంది గ్రాఫును చదివి దిగువ ఇవవ బడిన ప్రశ్ాలకు స్మాధానములు వ్రాయుము.   4M 

 
1. 1972-73 నందు అతాధిక ఉతుత్ను గల రంగం? 
 
2. 2009-10 లో అతాధిక ఉతుత్ను గల రంగం? 
 
3. 1972-73 నుంది 2009-10 వరకూ గల కాలంలో భారత  
     దేశ్ జి.డి.పి. ఎనిా రెట్టల పెరిగంది? 
 
4. ఏ రంగం అతాధిక వృదిురేట్టను నమోదు చేసింది? 
 
 
 
 
 19. ఉపాధి అవకాశాలు, పరిసిూతులు మెర్ధగు పర్ధచుటకు తగన చరాలు స్థచించుము.                                          4M 
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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 స్మయంలో బెస్ు సోష్ల్ టీచర్స గ్రూప్పలో పోస్తులు చేయరాదు.  
గ్రూప్పలో వాకిుగత చాటింగ్ చేయరాదు. అస్ంబదు సిుకొర్ధల పంపరాదు.  
   (మీర్ధ వాకిుగత సెలవులో ఉనాపుటికీ పాఠశాల పనివేళలలో గ్రూప్పలో పోసిుంగ్్ చేయరాదు) 
మన గ్రూప్ప సంఘిక శాస్త్ర విష్యచరచకు సంఘిక శాస్త్ర ఉపాధాాయులతో   
   మాత్రమే ఏరురచబడినది. ఇతర స్బజకుులవారిని చేరచమని కోరరాదు. చేరచరాదు. 
గ్రూప్పలో చేరదలచుకునావార్ధ అడిిన్ వాటా్ప్ న్ంబర్ధకు మాత్రమే తమ  
   వివరములను (పేర్ధ, పనిచేస్త పాఠశాల, మండలం, జిలాల) వాటా్ప్ స్ందేశ్ం  
   రూపంలో పంపవలెను. గ్రూప్పలో యాడింగ్ రికెవస్తు పంపరాదు. ఉపాధాాయినిలను  
   వారి వాకిుగత స్మిత్న లేకుండా గ్రూప్పలో చేరచలేము. 
అడిిన్ న్ంబర్ధ 9492146689 ను మీ ఫోన్ కాంటాక్ు లలో స్తవ్  
   చేస్తక్కనవలెను. (ముఖ్ామైన స్ందేశ్ములు మీకు వాకిుగతంగా పంపే నిమితుం.)  
గ్రూప్ప స్భ్యాలందరూ తాము స్బజకుులో తయార్ధ చేసిన లేద్య స్తకరించిన  
   అంశ్ములను గ్రూప్ప స్భ్యాలతో పంచుకోవాల. కేవలం స్టవకరులుగా ఉండరాదు. 
గుడాిరిాంగ్, పండుగ శుభాకాంక్షలు, వాకిుగత ఫోటోలు వంటివి గ్రూప్పలో పంపరాదు.  
వాకిుగత దూష్ణలకు దిగరాదు. వారు వాదనలు చేయరాదు. 
మీవంతుగా స్బెజకుు పరంగా మీ పాఠశాలలో చేసిన ఏ విష్యమునైననూ పంచవచుచ.  
స్బెజకుు విష్యములు తపు ఇతర విష్యములు ఏవీ పోస్తు చేయరాదు. 
యూనియన్ మెస్తజ్లల, అడవరెలుజ్ మెంట్టల, మూఢనమికాలు గ్రూప్పలో పంచరాదు. 
స్బెజకుు స్ందేహములు మాత్రమే పోస్తు చేయవలెను. స్బజకుులో స్ందేహములను నిషా్ణతులైన  
   స్భ్యాలెవరైన్న నివృత్ను చేయవచుచ. కేవలం అడిిన్ మాత్రమే స్ుందించాల్న పనిలేదు. 
వివిధ మతాలు, కులాలు, రాజకీయ పారీులను కించపరిచేలా మరియు ప్రభ్యతవ  
   విధాన్నలను, న్నయకులను విమరిిస్థు స్ందేశాలు, వాాఖ్ాలు చేయరాదు. ఇతర్ధలు పంపే  
   ఫారావరిింగ్ మెస్తజ్లల స్రైనవో కావో తెలయకుండా మన గ్రూప్పలో ఫారావర్సి చేయరాదు. 
స్బెజకుుకు స్ంబందించి మీర్ధ గ్రూప్పలో షేర్స చేస్త ప్రతీ ఫోటోకు, వీడియోకు వివరణ చేరచవలెను. 
గ్రూప్ప నియమాలు పాటించని వారిని వెంటనే తొలగంచుట జర్ధగును. దీనిపై అడిిన్ దే తుది  
   నిరాయం. మీర్ధ వాటా్ప్ న్ంబర్ధ మార్ధచకునాప్పుడు, గ్రూప్పను విడిచేటప్పుడు అడిిన్ కు  
   తెలయపరచవలెను. లేనటలయితే మరళా చేరేచ అవకాశానిా కోలోుతార్ధ. పదవీ విరమణ పందే  
   వార్ధ అడిిన్ కు తెలయపరిచి వైదొలగాల. మరళా చేరచకుండా ఉండేందుకు. 
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