21T & 22T
పదవ తరగతి సంగ్రహణాతమక మూల్యంకనం :: జూన్ 2021
సంఘిక శాస్త్రం- పేపరు - I & II
మాదిరి ప్రశ్నా పత్రం
(తెలుగు మాధ్యమం)
సమయం:గం 3.15 ని.లు :.

గరిష్ట మార్కులు: 100

నిబంధనలు

1. సమాధానాలు రాయడానికి 3.00 గంటలు. అదనంగా ప్రశ్నాపత్రం చదవడానికి 15 నిమిషాలు కేటాయంచబడంది.
2. ప్రశ్నాపత్రంలో నాలుగు సెక్షన్ లు ఉనాాయ.
3. సెక్షన్- IV లో అంతరగత ఎంపిక ఉంటంది
సెక్షన్ – I

12x1=12

Note: 1. ఈ సెక్షన్లో ఏదైనా ప్రశ్ాకు ఒకటి కంటే ఎకుువసర్కో సమాధానం వ్రాస్తే మునుపటి సమాధానం

మాత్రమే పరిగణంచబడుతంది.
2. అనిా ప్రశ్ాలకు సమాధానం వ్రాయండ.

3. ప్రతి ప్రశ్ాకు 1 మార్కు.
1. హిమాలయాలను 3 శ్రేణులుగా విభజంచార్క.
1.

హిమాద్రి,

2. హిమాచల్,

3……..?

మూడవ శ్రేణ పేర్క రాయండి.
2. కింది వాటిలో ద్వీపకల్ప నది ఏది.
1. గంగా

2. బ్రహమపుత్ర

3. కావేరి

4. సట్లోజ్

3. కొనిా కారయకల్పాల జాబితా క్రంద ఇవవబడింది. ప్రాధ్మిక రంగ కారయకల్పానిా గురిేంచి, మీ జవాబు పత్రంలో
రాయండి.
1. రామయయ నిరామణ రంగంలో పనిచేస్తేనాార్క.
2. రామయయ గనుల్లో పనిచేస్తేనాార్క.
3. రామయయ ప్రభుతవ పాఠశాలలో ఉపాధాయయునిగా పనిచేస్తేనాార్క.
4. రామయయ ఒక పారిశ్రామికవేతే.
4. పటిికను గమనించండి మరియు క్రంద ఇచిిన ప్రశ్ాకు సమాధానం ఇవవండి.
భారతదేశ్ంలో పరిశ్రమల్ వారీగా కారిమకుల వివరాలు, 2009-2010 (%)
ఉపాధి రంగం

పుర్కషులు( %)

స్త్రీలు (%)

వయవసయ రంగం

47%

69%

పారిశ్రామిక రంగం

34%

16%

స్తవల రంగం

19%

15%

ఏ రంగంలో మహిళల్కు ఉపాధి ఎకుువ కల్పంచబడంది.?
5. తిర్కవనంతపురం,

ముంబై,

జైపూర్,

సిమాో:

ఈ రాజధాని నగరాలను వాటి సానం ప్రకారం దక్షిణం నుండి ఉతేరం దిశగా అమరిండి

6. క్రంద ఇచిిన గ్రాఫ్ ఆధారంగా కింది ప్రశ్ాకు సమాధానం ఇవవండి.

2011 లో నమోదైన ఫెరిటల్టీ రేటు ఎంత?
7. ప్రపంచ యుద్ధాలకు కారణాలు.

తీవ్ర జాతీయవాదం - సమ్రాజయవాదం- రహసయ సంధులు -

…………….?

సమాచారానిా పూరిే చేయండి.

8. మొదటి జతలోని సమాచారం మధ్య ఉనా సంబంధ్ం ఆధారంగా, రండవ జతను పూరిే చేయండి.
భారతదేశ్ం : పారోమంటరీ వయవసా,
అమరికా :
?
9. రండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి తక్షణ కారణం ఏమిటి?
10. భారతదేశ్ంలో సరళీకరణ విధానానిా ప్రవేశ్పెటిిన చిత్రంలో ఉనా వయకిేని గురిేంచండి
11. గ్రాఫ్ను అధ్యయనం చేసి క్రంది ప్రశ్ాకు సమాధానం ఇవవండి.

1955 సంవతసరంలో అతయధిక అణ్వీయుధాలు కలిగిన దేశ్ం ఏది?
12. కివట్-ఇండియా ఉదయమం సమయంలో "చేయండ లేదా చావండ" నినాదం ఎవర్క ఇచాిర్క.

సెక్షన్ -II
గమనిక:

8 x 2 = 16
1. అనిా ప్రశ్ాలకు సమాధానం ఇవవండి.
2. ప్రతి ప్రశ్ాకు 2 మార్కులు.

13. గంగా- సంధూ మైద్ధనాల విభాగాలు ఏవి.?
14. “సైలంట్ స్ప్రంగ్” పుసేకం యొకు ఇతివృత్తం ఏమిటి?
15. పటిణీకరణ సమసయలను పరిష్ురించడానికి ఏవైనా రండు సూచనల్వీండి.

16. ఇచిిన మాయప్ ఆధారంగా కింది ప్రశ్ాలకు సమాధానం ఇవవండి.

1. టిబెట్ గుండా ప్రవహించే నది ఏది? దీనిని "సంగ్పో" అని కూడా పిలుసేర్క.
2. వారణాసి ఏ నది ఒడుున ఉంది?
17. కింది ఉదయమాల్ను సరైన కాలక్రమంలో అమరిండి.
కివట్ ఇండియా ఉదయమం,
శాసన్లలోంఘన ఉదయమం,

వందేమాతరం ఉదయమం,
ఖిల్ఫత్ ఉదయమం.

18. ఆంధ్రప్రదేశలోని ప్రంతీయ రాజకీయ పారీిలకు ఏవైనా రండు ఉద్ధహరణలు రాయండి.
19. “ఒక దేశ్ం యుదాంలో గెలిచినా కూడా ఓడిపోయినట్లే”. వాయఖ్యయనించండ.
20. నా నలుగుర్క చినాపిలోలు ఒక రోజు వారి చరమం రంగు బట్టట కాకుండా వాళళ వయక్తతత్ీ ల్క్షణ్వల్ను బట్టట అంచనా వేసే దేశ్ంలో

ఉంటారని నాకొక కల్ ఉంది…………. ………….

.డాకిర్ మారిిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్.

ఈ ప్రసంగంలో స్తనిాతతావనిా వయకేపరచండి.

సెక్షన్ -III
గమనిక:

1. అనిా ప్రశ్ాలకు సమాధానం ఇవవండి.

8 x 4 = 32

2. ప్రతి ప్రశ్ాకు 4 మార్కులు.
21. సిార జీవనం తో మానవ జీవన శైలిలో సంభవించిన మార్క్లను వివరించండి.
22. ఆంధ్రప్రదేశలోని ప్రభుతవ పాఠశాలల అభివృదిాకి ప్రభుతవం ఎల్ంటి చరయలు తీస్తకుంటంది.
23. క్రంద ఇచిిన పటిిక ఆధారంగా కింది ప్రశ్ాలకు సమాధానం ఇవవండి.
2013 మరియు భారతదేశ్ం మరియు ద్ధని పొర్కగుదేశ్నల్కు సంబంధించిన కొంత్ సమాచారం.
దేశం

త్ల్సరి ఆదాయం
డాల్రేలో

ఆయుుః ప్రమాణం
సంవత్సరాల్లో

సగటన బడలో
పాఠశ్నల్ విదయలో
గడపిన సంవత్సరాలు ఉండే సంవత్సరాలు

ప్రపంచ మానవ అభివృదిి
సూచికలో సానం

శ్రీల్ంక

5170

75.1

9.3

12.7

92

భారత్ దేశం

3285

65.8

4.4

10.7

136

పాక్తసతన్

2566

65.7

4.9

7.3

146

మయనాార్

1817

65.7

3.9

9.4

149

బంగాేదేశ్

1785

69.2

4.8

8.1

146

నేపాల్

1137

69.1

3.2

8.9

157

1). పాఠశాల సగటు వయస్తసను నిరవచించండి.?
2). ఆయు:ప్రమాణంలో ఏ దేశ్ం ఉనాత్ సాతిలో ఉంది?
3). ఇచిిన పటిికలోని అనిా అంశాలలో ఏ దేశ్ం ఉనాత్ సాతిలో ఉంది ?
4). ఒక దేశ్ం యొకు HDI ని నిరణయంచడంలో ఏ అంశాల్ను పరిగణనలోక్త తీసుకుంటారు?

24. కరోనా వైరస్ వాయపిే చందకుండా మనం తీస్తకోవలసిన జాగ్రతేలను సూచించండి.

25. నానాజాతి సమితి గురించి రాయండి.
26. క్రంద ఇచిిన పటం ఆధారంగా కింది ప్రశ్ాలకు సమాధానం ఇవవండి.

1. పై పటంలో మీర్క గమనించిన ఖండాలు ఏవి?
2. జపాన్ నియంత్రణలో ఉనా దేశాల పేరుే తెల్పండ?
27. సమాజక-ఆరిాక మార్క్ తీస్తకురావడానికి ప్రభుతావలు ఇటీవల తీస్తకునా చరయల గురించి రాయండి
28. సీదేశీ సంసానాల్ విలీనీకరణలో సరాార్ వలోభాయ్ పటేల్ పోషంచిన పాత్రను ప్రశంసంచండి.

సెక్షన్ -IV
గమనిక:

5x8 = 40
1). అనిా ప్రశ్ాలకు సమాధానం ఇవవండి.
2). ప్రతి ప్రశ్ా 8 మార్కులను కలిగి ఉంటుంది.

29. దీవపకల్ పీఠభూమి యొకు భౌతిక లక్షణాలను వివరించండి.
(లేదా)
మన మానవ జీవితం పరాయవరణంపై అనేక విధాలుగా ఆధారపడి ఉంటుంది. వివరించండి.
30. “ఒకరి అభివృదిా మరొకరికి అభివృదిా కాకపోవచ్చి” చరిించండి.
(లేదా)
“భూగరభజల్ల వెలికితీత మరియు వాడకంపై సమాజక నియంత్రణ ఉండాల్”మీర్క ఈ ప్రకటనతో అంగీకరిస్తేనాారా?
31. 20 వ శ్తాబాం తీవ్ర సంచల్నాల్ శ్తాబాం అని ఎందుకు పిలుసేర్క. వివరించండి.
(లేదా)
.” అతయవసర పరిసాతి కాలం భారత ప్రజాసవమాయనికి ఎదుర్కదెబబ "- మీర్క ఈ ప్రకటనతో ఏకీభవిస్తేనాారా?
వివరించండి.

32. క్రంద ఇచిిన గ్రాఫ్ అధ్యయనం చేసి, క్రంది ప్రశ్ాలకు సమాధానం వ్రాయండి.

(మధయ ప్రధాన శకుతలైన జరానీ, ఆసియా-హంగేరీ, బ్రిటన్, రష్యయ, ఇటలీ, ఫ్రాన్స ల్ సైనిక ఖరుి)

1. పై బార్ గ్రాఫ్ దేనిని తెలియజేస్తేంది?
2. ఆయుధాల కోసం ఏ సంవతసరంలో ఎకుువ డబుబ ఖర్కి చేశార్క?
3. ఆయుధాలపై ఖర్కి చేసిన డబుబ యొకు ధోరణ ఎల్ ఉంది?
4. పై రేఖా చిత్రం ప్రకారం ఏ ఏ దేశాలు అణావయుధాలపై ఖర్కి చేసయ.

(లేదా)
క్రంద ఇచిిన సమాచారం ఆధారంగా క్రంది ప్రశ్ాలకు సమాధానం వ్రాయండి.

1. నేష్నల్ డెమొక్రట్టక్ ఎల్యన్స ప్రభుత్ీంలో భాగసీమయం కల్గిన పారీట లేవి.
2. నేష్నల్ ఫ్రంట్ ప్రభుతవంలో ఏయే పారీిలు ఉనాాయ?
3. యునైట్లడ్ ఫ్రంట్ ప్రభుత్వీనిక్త మదదతిచిిన పారీట ఏది?
4. ఈ పై చార్ి చూపించే అంశ్ం ఏది?
33. భారతదేశ్ం యొకు అవుట్లైన్ పటంలో ఈ క్రంది వాటిని గురిేంచండి
1. మూడు సముద్రాల కల్యిక గల్ ప్రదేశ్ం.
2. పాటాాను రాజధానిగా కలిగి ఉనా రాష్ట్రం
3. మలబార్ తీరం.
4. సిమాో.
(లేదా)
5. శివాలిక్ పరీత్వల్లో ఎతెతేన శిఖరం
6. వింధ్య మరియు సత్రా పరవతాల మధ్య ప్రవహించే నది
7. బ్రహమపుత్ర నది.
8. తూర్క్ కనుమలు.

(లేదా)
33. ప్రపంచ అవుట్లైన్ పటంలో ఈ క్రంది వాటిని గురిేంచండి.
1. జార్ చక్రవరుతలు పాలించిన దేశ్ం
2. 1945 లో అణుబాంబుల బారిన పడిన దేశ్ం.
3. భారతదేశ్ం
4. అటాోంటిక్ మహాసముద్రం.
(లేదా)
5. ఐకయరాజయసమితి ప్రధాన కారాయల్యం ఉనా దేశ్ం
6. మంచూ రాజవంశ్ం పాలించిన దేశ్ం
7. ఫ్రాన్స
8. ఇటలీ

