
పదవతరగతిసంగర హణాతమకమూల్యంకనం

సంఘికశాసర ం పేపరు – I & II 
మాదిరిపర శాాపతర ం (తెలుగుమాధ్యమం)

సమయం: 3:55 Hrs గరిష్ట మారుులు : 100

నిబంధనలు:
i) సమాధానాలురాయడానికి 3.00 గంటలు. అదనంగా ప్రశ్నాపత్రం చదవడానికి 15 నిముషాలుసమయం కేటాయంచబడంది.
ii) ప్రశ్నాపత్రంలోనాలుగుసెక్షన్లు ఉనాాయ.
iii) సెక్షన్ IV లోఅంతర్గత ఎంపిక ఉంటంది.

సెక్షన్ – I

Note: i) ఈసెక్షన్ నందు ఏదైనాప్రశ్ాకు ఒకటి కంటే ఎకుువ సార్లు సమాధానంవ్రాసే్తమునుపటి సమాధానంమాత్రమే
పరిగణంప అడుతంది.

ii) అనిా ప్రశ్ాలకూ సమాధానంవ్రాయండ.
iii) ప్రతి ప్రశ్ాకూ 1 మార్లు. 12×1= 12

1. UNDP ని విస్తరింపుము.
2. స్రకాని జతను గురతించుము.

1. ఖాసీ కిండలు - మేఘాలయ
2. మిష్మి కిండలు – నాగాలిండ్
3. చచార్ కిండలు – అస్సిం

3.దిగువ భారతదేశ నగరాలను పశ్చిమిం నుిండితూర్పుకు అమర్పిము.
గాింధీనగర్, జైపూర్, కోల్ కతా,  భోపాల్, రాయ్పూర్

4. భారతదేశింలో విమానాశ్రయ నగరానికి ఒక ఉదాహరణ ఇముి.
5. క్రింది పై గ్రాఫు నిందు ఇవవబడిన జాతీయ ఆదాయింలో వివిధ రింగాల వాటా స్మాచారానిి ఒక బార్ గ్రాఫ్ నిందుచూపుము.

6. క్రింది ఇవవబడిన బార్ గ్రాఫ్ ను పరశీలించి దిగువ ఇవవబడిన ప్రశికు స్మాధానిం వ్రాయిండి.

ప్రశి: గ్రామీణ భారతదేశింలో దిగువ మధయతరగతి ప్రజల కాలరీల వినియోగిం ఎింత?

7. బోలివికుుల నాయకుడెవర్ప?



8. స్న్ యట్ సెన్ ప్రవచిించినమూడు సిదాదింతాలలో ఉని ఖాళీని పూరించుము.?
స్న్,       మిన్,     ……

9.  తెభాగ ఉద్యమానికి స్ింబింధించి క్రింది వానిలో స్రకాని వాకయమేది?
ఎ) ఇది మతపరమైన ఉద్యమిం.
బి) ఇది బింగాల్ నిందు జరగింది.
సి) ఇది రైతాింగ ఉద్యమిం.

10. ముస్యిదారాజాయింగిం ఏ చటాానికి నకలు అని డి.ఎస్. సేథ్ విమరశించార్ప?
11. క్రింది గ్రాఫును పరశీలించి దిగువ ఇవవబడిన ప్రశికు స్మాధానమువ్రాయుమము.

ప్రశి: జిడిపిలో అతయధకింగా సైనిక ఖర్పి చేసిన దేశమేది?
12. స్రే జహాసే అచాి గీత రచయిత ఎవర్ప?.

సెక్షన్ – II
Note: i) అనిి ప్రశిలకూ స్మాధానాలు వ్రాయింది.

ii) ప్రతి ప్రశికూ 2 మార్పులు 8×2=16
13. విమానాశ్రయ నగరిం అనగానేమి? ఉదాహరణ ఇముి.
14. రాింపురింలోని వయవస్యేతర కారయకలపాలను వ్రాయుమము?
15. మానవాభివృదిి సూచికలో భారతదేశిం తన స్ానానిి మెర్పగుపర్పచుకోవడానికి తగన సూచనలు చేయుమము?
16. ఇచిిన మాయప్ ఆధారింగా దిగువ ప్రశిలకు స్మాధానిం వ్రాయిండి.

ప్రశి: నైర్పతీ ర్పతుపనవాలుమొద్ట ఏ రాష్ట్రింలో ప్రవేశ్చస్తయి?
ప్రశి: ఏ నెలలో ఆింధ్ర ప్రదేశ్ లో నైర్పతీ ర్పతుపవనాలు ప్రవేశ్చస్తయి?



17. ఆరిక మాింధయ ప్రభావాలను వ్రాయిండి.
18. కేశవానింద్ భారతి కేసులో సుప్రింకోర్పా ఏ మౌళికసూత్రాలపై దేశ మనుగడ ఆధారపడి ఉింద్ని వాయఖాయనిించిింది?
19.“ప్రజా స్వమయ ప్రభుతావలే ప్రజల ఆకాింక్షలకుపూరత నాయయిం చేకూర్పస్తయి.” స్మకాలీన స్మాజిక ఉద్యమాల నేపథ్యింలోఈ అింశింపై

వాయఖాయనిించుము
20. ప్రభుతవ కారాయలయాలలో అవినీతి నిరోధానికి స్మాచారహకుు చటాిం పనితీర్పను నీవు ఏవిధింగా ప్రశింసిించగలవు.

సెక్షన్ – III
Note: i) అనిి ప్రశిలకూ స్మాధానములు ఇవవిండి.

ii) ప్రతి ప్రశికూ నాలుగుమార్పులు. 8×4=32
21. భూగోళిం వేడెకుడానిి నిరోధించుటకు కనిి చరయలనుసూచిించుము.
22. కాలనుగుణ వలస్ అనగానేమి? ఉదాహరణ ఇముి.
23. ఖనిజాలు ఇతర స్హజ వనర్పలను వేగింగా స్ింగ్రహించడిం వలన భవిష్యతుత అభివృదిి అవకాశాలు దెబబతిింటాయి. ఈ

వాయఖయతో నీవు ఏకీభవిస్తవా?
24. పట్టాకలో ఇవవబడిన స్మాచారానిి పరశీలించి దిగువ ప్రశిలకు స్మాధానములువ్రాయుమము.

ఎ) ఏ రింగిం అతయధక పటాణ ప్రజలకు ఉపాధని కలుసుతనిది?
బి) వయవస్య రింగింలో ఉపాధ పిందుతుని స్త్రీల శాతిం?
సి) మొతతిం కారికులలో ఏ రింగింలో తకుువ మింది ఉపాధని పిందుతునాిర్ప?
డి) వయవస్య రింగింపై ఇపుట్టకీ అతయధక మింది ప్రజలు ఉపాధపింద్డానికి కారణమేమి?



25. చైనాలోమావో అమలు పరచినభూ స్ింస్ురణలను ప్రశింసిించుము? 
26. నాజీల చేతిలోయూదులు ఏ విధమైన వేధింపులకు గురయాయర్ప? ప్రతీ దేశింలోూకింత మింది తమ ప్రత్యయక గురతింపు

కారణింగా వేర్పగాచూడబడుతునాిరా? నీ ప్రతిస్ుింద్నను వ్రాయుమము.
27. క్రింది పటానిి పరశీలించి దిగువ ప్రశిలకు స్మాధానిం వ్రాయుమము.

ఎ) పై పటిం ఏ స్మాచారానిి తెలుపుతుింది?
బి) జరినీతో ఆక్రమిించబడిన ఏవైనా రిండు దేశాల పేరలను వ్రాయిండి.

28. “భారతదేశ ప్రజలమైన మేము…” అని పదాలతోభారతదేశ రాజాయింగిం మొద్లవుతుింది. భారతదేశ ప్రజలింద్రకీ
ప్రాతినిధయిం వహసుతనాిమని చెపుుకోవడిం స్మరదనీయమేనా?



సెక్షన్ – IV
Note: i) అనిి ప్రశిలకూ స్మాధానములువ్రాయిండి. 5×8=40

ii) ప్రతి ప్రశికూ 8 మార్పులు.
29. హమాలయాలు ప్రసుతతిం ఉని స్ానింలో లేకపోత్య భారత ఉపఖిండ శీతోష్ణసిాతులు ఎల ఉిండేవి. 

(లేదా)
ప్రజా పింపిణీ వయవస్ా ఏ విధింగా ప్రజలకు మెర్పగైన ఆహార భద్రతను అిందిస్తింది?

30. “ఆడవాళ్ళూ ఇింట్ట బయట పనిచేయడానికీ, లింగ వివక్షకూ మధయ గల స్ింబింధిం ఏమిట్ట? వాయఖాయనిించుము.
(లేదా)
“ప్రపించీకరణ ప్రభావిం ఒకే రకింగా లేదు. ఈవాఖయను వివరించిండి.

31. అతయవస్ర పరసిాతి భారత ప్రజాస్వమాయనిి ఏవిధింగా వెనకిు తీసుకుపోయిింది?
(లేదా)
ప్రపించయుమదాిలలో జాతీయ రాజాయలు, జాతీయతాభావింయుమద్ి కాింక్షను ఎల ప్రభావితిం చేస్యి..

32. దిగువ కాల పట్టాకను చదివి క్రింది ప్రశిలకు స్మాధానములువ్రాయుమము.

ఎ. భారతదేశింలో ఆరిక స్రళీకరణ విధానలను ప్రారింభినది ఎవర్ప?
బి.నేష్నల్ ఫ్రింట్ ప్రభుతవింలో ప్రధానిగా పనిచేసినది ఎవర్ప? 
సి. ఇిందిరాగాింధీ హతయ చేయబడిన స్ింవతసరిం ఏది?
డి. అతయవస్ర పరసిాతి తర్పవాత ఏరుడిన ప్రభుతవిం ఏది?



(లేదా)
క్రింది స్మాచారానిి పరశీలించి దిగువ ప్రశిలకు స్మాధానములువ్రాయుమము.

ఎ. ఏ దేశిం వైమర్ గణతింత్ర రాజయింగా ప్రకట్టించబడిింది?
2. 1945, జనవర 27న జరగన చారత్రక స్ింఘటన ఏది? 
3. అమెరకా స్ింయుమకత రాషా్ట్రలు రిండవ ప్రపించయుమద్ిింలో ఎపుుడు చేరాయి?
4. జరినీ ఏదేశింపై దాడి చేయడింతో రిండవ ప్రపించయుమద్ిిం ప్రారింభమైింది?

33. ఎ మరయూబిగ్రూపులో ఇవవబడిన అింశాలను తపునిస్రగా గురతించాల.
ఎ) మీకు ఇవవబడిన భారతదేశ అవుట్ లైన్ పటమునిందు క్రింది పేర్కుని వాట్టని గురతించిండి.

1. గోదావర నది 2. డెహ్రాడూన్ 3. లక్షదీవులు 4. కె2 శ్చఖరిం
లేదా

5. విింధయ పరవతాలు 6. కోల్ కతా 7. కెనరా తీరిం 8. 82½°తూర్పు రేఖాింశిం

బి) మీకు ఇవవబడిన ప్రపించ అవుట్ లైన్ పటింలో క్రింది ప్రదేశాలను గురతించుము.
1. ఎర్ర స్ముద్రిం 2. వియతాిిం 3. కూయబా 4. లబియా

లేదా
1. భారతదేశిం 2. పోలిండ్ 3. అింగోల 4. ూయయార్ు
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