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1. క్రింది సింఘటనలను సరైన కాల క్రమింలో అమర్చిండి. 
ముస్లింలకు ప్రత్యేక నియోజక వరా్గల ఏర్గాటు, ప్రత్యేక పాకిసా్థన్ తీర్గానిం, ముస్లిం లీగ్ ఏర్గాటు, ప్రత్ేక్ష చర్ే దినిం 

2. క్రింది చిత్రింలో ఇవవబడిన వేకిికి సింబింధించి అింశాలను గుర్ిించి జవాబు పత్రింలో ర్గయిండి. 
 ర్గజ్ేింగ సభ అధ్ేక్షులు 
 భార్త్దేశ రిండవ ప్రధాని. 
 ర్గజ్ేింగ ర్చన సింఘ అధ్ేక్షులు 
భార్త్దేశ తొలి ర్గష్ట్రపతి 

 
3. ఇవవబడిన గ్రాఫ్ ఆధార్ింగా క్రింది ప్రశనలకు సమాధానాలు ర్గయిండి. 

 
ఎ. అత్ేధక సవర్ణలు ఏ కాలింలో జర్గాయి? 
బి. ర్గజేింగ సవర్ణ అనగానేమి? 

 
 
 
 

4. జ్తీయ పార్టీలకు రిండు ఉదాహర్ణలు ర్గయిండి? 
5. ఇవవబడిన పటము ఆధార్ింగా క్రింది ప్రశనలకు సమాధానాలు ర్గయిండి. 

 
ఎ. ఈ పటము ఏ దేశానికి సింబింధించినది? 
బి. ఈ పటములో గల దేశిం ఏ దేశ వలస ర్గజేింగా విండేది? 
 
 
 

Grand Test – 9 

సాంఘిక శాస్త్ర ాం – 10వ తరగతి 

Topic: ½  మార్కు ప్ర శ్నలు (పేప్ర్ 2) 
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6. ప్రస్తిత్ిం ఐకేర్గజేసమితి సెక్రటర్ట జనర్ల్ ఎవరు? ఏ దేశానికి చిందిన వారు? 
7. “ దుర్హింకార్ పూర్త్ జ్తీయవాదిం యుదాాలకు ఒక కార్ణిం” వాేఖ్యేనిించిండి. 
8. స్థమాజిక ఉదేమాల యొకక ప్రయోజనాలను తెలాిండి? 
9. ఐ.ఎన్.ఎ (INA) అనగా అర్దిం ఏమిటి? దాని నాయకుడు ఎవరు? 
10.  ఆింధ్రప్రదేశ్ కి చిందిన ఏవైనా రిండు ర్గజకీయ పార్టీల పేరుల వ్రాయిండి. 
11.  వలసపాలన నుిండి విముకిి అింటే ఏమిటి? 
12. లోక్ అదాలత్ లను నీవ సమర్దసి్థవా? ఎిందుకు? 
13.  అమెర్కా మర్యు ర్ష్యేలు ఆయుధ్ పర్శోధ్నల కోసిం ఎకుకవగా ధ్నానిన ఖరుచ చేసేవి. ఎిందుకు? 
14. 1ఈ చిత్రింలో అింత్ర్టలనింగా చూపబడుతునన ముఖే  అింశాలేవి? 

 
 
 
 

15. ఐకేర్గజేసమితి ప్రధాన కార్గేలయిం ఎకకడ ఉింది? దాని ప్రస్తిత్ సెక్రటర్ట జనర్ల్ ఎవరు? 
16.  క్రింది పటిీకను పర్శీలిించి ఈ ప్రశనకు జవాబు వ్రాయిండి  - “చుయి” అనగానేమి? 

 
 
 
 
 

17. ఈ క్రింది ర్గజకీయ సింసాలను అవి ఏర్ాడిన సింవత్సర్గలను బటిీ కాలక్రమింలో అమర్చిండి. 
 ముస్లింలీగ్ పార్టీ, భార్త్ జ్తీయ కాింగ్రెస్, హిందూ మహసభ, భార్త్ జ్తీయ సైనేిం 

18. భార్త్ ర్గజ్ేింగిం ఏ త్యదీన అమలులోనికి వచిచనది? 
19. ఈ క్రింది చిత్రింలో ఇవవబడిన వేకిికి సింభిందిించిన అింశాలను గుర్ిించి జవాబు పత్రింలో వ్రాయిండి. 

    * జ్తి పిత్ 
    * మొదటి ప్రధానమింత్రి 
    * ర్గజ్ేింగ సభ అధ్ేక్షుడు 
    * మొదటి ర్గష్ట్రపతి 

సన్ జ్తీయవాదిం దేశ ప్రయోజనాలే ముఖేమనే ఒక భావన. 

మిన్ ప్రజ్స్థవమేిం ప్రజలిందర్ ప్రభుత్విం 

చుయి స్థమేవాదిం ఉత్ాతి ికార్కాలు ప్రజలిందర్ ఆధీనింలో ఉిండాలనుకునే విధానిం. 
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20. ఏకపార్ట ీఆదిపత్ేిం అనగానేమి? 
21. ఇవవబడిన ఆఫ్రికా పటింలో గుర్ిించబడిన దేశిం పేరేమిటి? 

 
 
 
 

22.  ఐకేర్గజేసమితి భద్రతామిండలిలో శాశవత్ సభేత్విం కలిగిన దేశాలు ఏవి? 
23. 1945 మార్చలో అమెర్కా అధ్ేక్షుడు ట్రూమన్ “యుదదిం వలన మనిం ప్రపించింలో కెల్లల శకిివింత్మైన దేశాలుగా 

ఆవిర్భవిించిం” అని చపాారు.  
          ఈ అింశిం గుర్ించి వాేఖ్యేనిించిండి.. 

24. అప్పాలేట్ అధకార్ అింటే ఎవరు? 
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