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SECTION-I
6× ½ = 3 marks
NOTE: (i) Answer all the questions.
(ii) Each question carries ½ mark.
1.

2.

3.

Identify the wrong pair.
Town - urban areas having population between 5000 to 1 lakh
City - urban areas having population between 1 lakh to 1 million
Mega city - cities having population between one million to 10 million
Complete the second pair with the help of the relation between the items in
the first pair
Water and soil characteristics of a place : Site : :
Connection with other places : ?
Which option in the box „B‟ best signifies the graph in the box „A‟
Box-A

Box-B

A. Large proportion of the population
in rural India are not able to get
the recommended calorie intake
B. The well-off are consuming food
less than the recommended calorie
standard
C. 1/4th of the rural population are not
able to get the recommended
calorie intake
4.
5.
6.

The first state that had shifted 100% to organic farming was _________
What is the most common reason for migration of females?
The Act that was made by the government of India to legalise peoples‟ Right
to food __________
SECTION –II
4×1=4 marks
NOTE: (i) Answer all the questions.
(ii) Each question carries 1 mark.
7. Define environment‟s source function.
8. What are the important aspects of food security?v
9. What is called Arab spring?
10. Promote the idea of sustainable development with two slogans
SECTION –III
3×2=6 marks
NOTE: (i) Answer all the questions.
(ii) Each question carries 2 mark.

11. Differentiate Physical capital and Working capital?
12. Fair globalisation would create opportunities for all, and also ensure that the
benefits of globalisation are shared better. How can government make this
possible?

13. “Though there has been an increase in urbanisation, the necessity of providing
basic infrastructure that can support this growth is missing”. comment.
SECTION –IV
3×4=12 marks
NOTE: (i) Answer all the questions. Each question carries 4 marks. There is
internal choice for each question.
14. A) Explain the different impacts of globalisation on India?
(OR)
B) How does migration effect the living conditions of migrants and their
families?
15. Write your observations on any
one of the following graphs

A) Distribution of households
in India based on annual
income (2010 survey)
(OR)

B) Distribut
ion of
farmers and
the land
they
cultivate in
India
16. Locate the following places on the outline map of India
1.The largest city in India
2. The strait that separates India Sri Lanka
3. Aravali mountains
4. Manipur state (OR)
1. The plateau that is rich in mineral resources 2. Annaimudi peak
3. The state where Chipko Andolan started 4. River Narmada
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½  6× ½ = 3 
1.

సరికని జతనఽ గురితించఽము
పట్ట ణిం

- 5000 నఽించి 1 లక్ష మధ్య గల జనాభా ఉనన పట్ట ణ నురింతాలు

నగరిం

- క లక్ష – పది లక్షల మధ్య జనాభా ఉనన పట్ట ణ నురింతాలు

మహా నగరిం
2.

- పది లక్షలు – కోట్ి మధ్య జనాభా ఉనన నగరలు

ముదట్ి జతలోని అింశల మధ్య గల సింబింధ్ిం ఆధారింగ రిండవ జతనఽ పూరిించిండి
క పరదేశిం యొకక నీట్ి అింశలు, నేల రకలు : పరదేశిం : : ఇతర పరదేశలతో సింబింధాలు : ?

3.

Box – B లోని ఏ ఐచిికిం (Option) Box-A లోని గాఫ్ నఽ సరిగా  సాచిసఽతింది?
Box-A

Box-B

11. భౌతిక ెట్ట టబడి మరియు నిరవహణ ెట్ట టబడి మధ్య బేధానిన రయిండి .
12. నాయయమైన పరపించీకరణ అిందరికీ అవకశలు సిషటసత ఽింది . దాని పరయోజనాలు మరిింత బాగ
పించఽకోబడతాయ. దరనిని పరభుతవిం ఎలా సధ్యిం చేయగలదఽ ?
13. “పట్ట ణీకరణ” ెరుగుతుననపట్ికీ ఇిందఽకు అనఽగుణింగ అవసరమైన మౌయౌక సదఽనుయాలు
కయౌించబడట్ిం లేదఽ.” వయఖ్ాయనిించఽము.

  –IV
4
 3×4=12 
14. భారతదేశింెై పరపించీకరణ పరభావనిన వివరిించిండి .

(

లేదా)

వలస వెళ్ళడిం వలసదారుల మరియు వరి కుట్టింబాల జీవనింెై ఎట్టవింట్ి పరభావనిన
చాసత ఽింది?
15. భారతదేశ పట్ింలో కిాింది పరదేశలనఽ గురితించిండి .

A. గామీణ నురింతాలలోని అధిక శతిం పరజలు కలరీల

1.భారతదేశింలో అతిెదద నగరిం 2.

భారతదేశిం నఽిండి శ్రాలింకనఽ వేరు చేసత ఽనన జలసింధి

దిష్టటా తినవలసన దాని కింట్ే తకుకవ ఆహారిం

3. ఆరవళి పరవతాలు 4.

మణిపూర్ రషట ింర

తిింట్టనానరు.

1. ఖ్నిజవనరులు సమిదిధగ గల ఼ఠభూమి 2. అనెైముడి శిఖ్రిం

B. బాగ సింపనఽనలు సనూరసఽ చేసన కలరీలకింట్ే
తకుకవ వినియోగిసత ఽనానరు.
C. గామీణ నురింతాలలోని ¼ వ వింతు పరజలు సనూరసఽ

4.

న కలరీల
కింట్ే
వినియోగిసత ఽనానరు.
100% సిందరయ
ర
వయవసయానికి మారిచే
నసముదట్ి
రషట
ింర తకుకవ
__________

5.

ఆడవళ్ళలో వలస వెళ్ళట్ానికి పరధాన కరణిం ఏమిట్ి ?

6.

పరజలకు ఉనన ఆహారనిన ను ిందే హకుకకు చట్ట బదధ త కయౌసా
త భారత పరభుతవిం చేసన చట్ట ిం __

  –II
1    4×1=4 
7.

„పరయవరణ వనరుల సరఫర విధి ‟ ని నిరవచిించిండి

8.

ఆహార భదరత లోని ముఖ్యమైన అింశలేవి ?

9.

„అరబ్ వసింతిం‟ అని దేనిని లువబడిింది ?

10. „సఽసిర అభివిదిధ ‟ భావననఽ పరబో ధిించే రిండు నినాదాలు రయిండి

  –III
2   3×2=6 

3. చినుక క ఉదయమిం నురరింభమైన రషట ింర 4.

(

లేదా)

నరమదా నది

16. కిాింది గాఫులనఽ పరిశ్రయౌించి ఏదేని క దాని గురిించి మీ పరిశ్రలనలనఽ రయిండి .

భారతదేశింలో వరిిక ఆదాయిం ఆధారింగ
కుట్టింబాల పింణీ (లక్షలలో) (2010 సరవవ)
(లేదా)

భారతదేశింలో రైతులు మరియు
సగుభూమి పింణీ

