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Grand Test – 6 

సాంఘిక శాస్త్ర ాం – 10వ తరగతి 

Topic: ½ మార్కు ప్ర శ్నలు (పేప్ర్ 1) 

Star 
Batch 

Star 
Batch 

½ Mark Questions  

1. మొదట జతలోని రెండు అెంశాల మధ్య గల సెంబెంధ్ెం ఆధారెంగా రెండవ జతను పూరెంచెండి. 
సునామి : 2004 :: ఐలా తుఫాన్ : ?  

2. మొదట జతలోని రెండు అెంశాల మధ్య గల సెంబెంధ్ెం ఆధారెంగా రెండవ జతను పూరెంచెండి.  
కులు లోయ : హిమాచల్ ప్రదేశ్ :: మాక్ డాక్ డిెంపెప్ లోయ : ? 

3. ఈ క్రెంది వానిలో మొదటిగా సూర్యయదయెం అగు ప్రదేశెం. 
ఇెంఫాల్, జైపూర్, మెంబాయి, భూవనేశవర్  

4. క్రెంది వానిలో భిన్నెంగా ఉన్నదానిని గురతెంచెండి. 
చెన్నన, భోపాల్, న్యయఢిల్లీ, జైపూర్ 

5. జాతీయ ఆహార భద్రత చటటెం చేసిన్ సెంవతసరెం? 
6. మొదట జతలోని రెండు అెంశాల మధ్య గల సెంబెంధ్ెం ఆధారెంగా రెండవ జతను పూరెంచెండి.  

కెన్రా తీరెం : కరాాటక ::  ఉతకల్ తీరెం : ? 
7. హిమాలయాల తూర్పు భాగానిన ఏమెందుర్ప? 
8. ద్వవపకలుపీఠభూమి ఉతతర సరహదుు ? 
9. మొదట జతలోని రెండు అెంశాల మధ్య గల సెంబెంధ్ెం ఆధారెంగా రెండవ జతను పూరెంచెండి. 

పశ్చిమ కనుమలు: అనైమడి :: తూర్పు కనుమలు : ? 
10. భారతదేశెంలో అతి పెదు కాలువ ఏది? దాని పొడవు ఎెంత?  
11. మొదట జతలోని రెండు అెంశాల మధ్య గల సెంబెంధ్ెం ఆధారెంగా రెండవ జతను పూరెంచెండి. 

మిష్మి కెండలు : అర్పణాచల్ ప్రదేశ్ :: కచార్ : ? 
12. దిహాెంగ్ లోయ గల రాష్ట్రెం?  
13. లక్షద్వవుల మొతతెం విస్తతరాెం ఎెంత? 
14. వరాాకాలపు పెంట ర్పతువు? 
15. వలసల చటటెం చేయబడిన్ సెంవతసరెం? 
16. క్రెంది వాఖ్యయలను పరశీలెంచెండి. 

i. జాతీయాదాయెం ఆదాయానిన మాత్రమే పరగణలోకి తీసుకుెంటెంది. 
ii. సగట ఆదాయెం ఆదాయానిన, జనాభాను కూడా పరగణలోకి తీసుకుెంటెంది.  

పై రెండు వాకాయలలో ఏది సతయెం. 
ఎ. i మాత్రమే బి. ii మాత్రమే సి. i మరయు ii  డి. ఏది కాదు. 

17. జీవిెంచే హకుక ను తెలయజేయు రాజాయెంగ నిబెంధ్న్? 
18. భిన్నమైన్ దానిని గురతెంచెండి. 

ఇన్ఫోసిస్, టాటా మోటార్స, ఫోర్్ మోటార్స, సుెందరెం ఫాస్టటన్ర్స 
19. విభిన్న వయకుతలకు అభివృదిి పటీ విభిన్న భావన్లు ఎెందుకుెంటాయి? 
20. మొదట జతలోని రెండు అెంశాల మధ్య గల సెంబెంధ్ెం ఆధారెంగా రెండవ జతను పూరెంచెండి. 

అక్టటబర్ప వేడిమి : తిర్యగమన్ ర్పతుపవనాలు :: పశ్చిమ విక్షోభాలు : ? 
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21. 2012 సమాచారెం ప్రకారెం, క్రెంది వానిలో మెర్పగైన్ తలసర ఆదాయెం గల రాష్ట్రెం? 

పెంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, బీహార్,  అర్పణాచల్ ప్రదేశ్ 
22. భిన్నమైన్ దానిని గురతెంచెండి. 

అక్షరాసయత శాతెం, నికర్ప హాజర్ప శాతెం, తలసర ఆదాయెం, శ్చశు మరణాలు 
23. అబిద్ జాన్ పటటణెం ఏ దేశెంలో కలదు? 
24. మొదట జతలోని రెండు అెంశాల మధ్య గల సెంబెంధ్ెం ఆధారెంగా రెండవ జతను పూరెంచెండి. 

ధ్నిక దేశాలు : $ 12600 మరయు అెంత కెంటే ఎకుకవ :: మధ్య ఆదాయ దేశాలు : ? 
25. జలసిెంధు – హివారే బజార్ – రాెంపురెం – బరహాెం పూర్ : అవి ఉన్న ప్రదేశెం ఆధారెంగా ఉతతరెం నుెండి దక్షిణెం కు 

అమరి రాయెండి. 
26.  ఎనిన సెంవతసరాల క్రతెం ఆధునిక పరశ్రమలు ప్రారెంభమైన్వి? 
27.  UNDP ని విసతరెంచెండి. 
28. GDP ని విసతరెంచెండి. 
29. IPCC ని విసతరెంచెండి. 
30.   AGW ని విసతరెంచెండి. 
31. CCT ని విసతరెంచెండి. 
32. PDS ను విసతరెంచెండి. 
33. మొదట జతలోని రెండు అెంశాల మధ్య గల సెంబెంధ్ెం ఆధారెంగా రెండవ జతను పూరెంచెండి. 

ఖరీఫ్ : $ వరాాకాల పెంట ర్పతువు :: మధ్య రబీ : ? 
34. భిన్నమైన్ దానిని గురతెంచెండి. 

సరాకర్ తీరెం, క్టరమెండల్ తీరెం, కెన్రా తీరెం, ఉతకల్ తీరెం. 
35. భిన్నమైన్ దానిని గురతెంచెండి. 

జాతీయాదాయెం, సగట ఆదాయెం, HDI, UNDP 
36. విదాయ విపీవెం సెంభవిెంచిన్ రాష్ట్రెం ఏది? 
37. వాణిజయ అవర్యధాలకు ఉదాహరణ? 
38. మొదట జతలోని రెండు అెంశాల మధ్య గల సెంబెంధ్ెం ఆధారెంగా రెండవ జతను పూరెంచెండి. 

పెండి పదారిాలు : శకితని అెందిస్తతయి :: మాెంసకృతుతలు : ? 
39. ఫార్పక్ ఫుడ్సస ను కనుగోలు చేసిన్ అమెరకా కెంపెనీ? 
40. మొదట జతలోని రెండు అెంశాల మధ్య గల సెంబెంధ్ెం ఆధారెంగా రెండవ జతను పూరెంచెండి. 

కాసర్ గోడ్స : కేరళ :: ఝుబువా : ? 
41. నిశశబు వసెంతెం గ్రెంధ్ రచయిత? 
42. క్రెంది వాఖ్యయలను పరశీలెంచెండి. 

iii. అక్షెంశాలు పరెంగా భారతదేశెం ఉతతర అరిగోళెంలో కలదు. 
iv. రేఖ్యెంశాలు పరెంగా భారతదేశెం తూర్పు అరిగోళెంలో కలదు. 

పై రెండు వాకాయలలో ఏది సతయెం. 
ఎ. i మాత్రమే బి. ii మాత్రమే సి. i మరయు ii  డి. ఏది కాదు. 

43. భారతదేశెంలో మొటటమొదట పూరతగా సెంద్రియ వయవస్తయెంలోకి మారన్ రాష్ట్రెం ఏది? 
44. హిమాలయలోని వేసవి విడిది సా్తవరాలకు ఉదాహరణ? 
45. భిన్నమైన్ దానిని గురతెంచెండి. 

చెన్నన, భోపాల్, జైపూర్, బెంగీ్లర్ 
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