
Dear students, 
 Due to these unexpected holidays and postponement of public exams, I took this 
initiative to conduct online examinations to make ease Social Studies as per the new 
examination pattern.  We have 22 lessons in our text book. I am conducting  a test for each 
lesson every day for 25 marks in the new examination pattern. Paper – I (1-12 Lessons)         
Paper – II (13- 22 Lessons) .  Online Test will be conducted as per the below schedule.  

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 Food Security 

02-05-2020 II Sustainable development. 

03-05-2020 I PAPER - I 

04-05-2020 II PAPER - II 

The Question paper will be posted on https://www.bestsocialteacher.com/daily-test-for-x-
class in www.bestsocialteacher.com everday. The key for the question paper will be posted on 
the third day in https://www.bestsocialteacher.com/key-for-daily-tests , Hence I request to 
read the lesson and  write the test on a paper and send it to your respective teachers for 
suggestions. You can also verify your answers with the key posted on third day. I wish you all 
the best. Stay Home. Stay Secured. Please share the links of this website to your near and dear 
who are going to attend exams soon.   

Thanking you.                      
   

Yours, 
KSV KRISHNA REDDY, GHM, ZPHS,GANTI 

 EAST GODAVARI, 9492146689.  
 SRP, TEXT BOOK WRITER. 
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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 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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