
10th Class Practice Paper II                                                                                           Subject: Social 

గరిష్ట  మార్కులు: 40 మార్కులు                                                                             వ్యవ్ధి: 2 గంటల 45 నిమిషాలు 
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విద్యయర్కు లకు సూచనలు:  అన్నీ ప్రశ్ీలను క్షుణ్ణ ంగా చద్విి, సమాధయనయలు వ్ార యుము.  

ఈ ప్రశ్ీ ప్త్రములో మొత్త ము 4 భాగాలు ఉంటాయి. అవి  

I. 4 మార్కుల ప్రశ్ీలు 4 ఉంటాయి. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.  
II. 2 మార్కుల ప్రశ్ీలు 6 ఉంటాయి. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.  

III. 1 మార్కు ప్రశ్ీలు 7 ఉంటాయి. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. 

IV. ½ మార్కు ప్రశ్ీలు 10 బహుళ ైచ్చిక ప్రశ్ీలు ఉంటాయి. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. 

I. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 4 మార్కులు                       4 x 4 =16 
1. భారతదేశం, వియతనం, న జైీరయిా దశేాలలో జాతీయ ఉద్యమాలలో పాఠశాల విదయయ పాతర ఏమిటి? 
2. రాచరిక పాలనను పడదోసిన తరువాత చ ైనయలో ర ండు రకాల పాలనలు ఏరపడ్యా యి. వీటి మధ్య పో లికలు, తడే్యలు 

ఏమిటో రాయండ్ి? 
3. భారత రాజాయంగంలోని మౌళిక సూతయర లను గురించి చినన వాయసం రాయండ్ి ? 

4. పరపంచ యుదయా లలో మితర  రాజాయలు, జాతీయత భావం యుదా్ కాంక్షను ఎలా పరభావితం చశేాయి? 

II. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 2 మార్కులు.                        6 x 2 = 12 
5. నూతన పరజాస్ాామయం ఎపపపడు ఏరపడ్ింద?ి 

6. ఎనినకల సమయంలో అధికార పారటీ యొకక పాతర ఏమిటి? 

7. యుదయా లను నివారించి, శాంతిని ప ంప ందించే కొనిన నినయదయలను తయారుచేయండ్ి? 

8. దేశ విభజనకు ముంద్ు రాజకయీాలలో మతయనిన ఏ విధ్ంగా ఉపయోగించుకునయనరు? 

9. ఎనినకల పరవరతన నియమావళి అంట ేఏమిటి ? 

10. ఎనినకల సంఘం విధ్ులను నిరాహ ంచండ్ి? 

III. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 1 మార్కు.                            7 x 1 = 7 
11. మహ ళల ఓటు హకుక ఏ సంవతసరంలో వచిచంద?ి 

12. రస్ాయనిక ఆయుధయల పరేుు  రాయండ్ి? 

13. నోటా ఓటు అంటే ఏమిట?ి 

14. స్ామాా జయవాద్ం అనగానేమి? 

15. భూస్ాామయ విధయనం అంటే ఏమిటి? 

16. ఏ సంవతసరంలో పరతయక్ష కారయచరణ దనింగా పరకటించింది? 

17. EVM అన ేపద్ం యొకక విసతరణ రూపం వరా యుము? 

IV. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. ప్రతి బహుళ ైచ్చిక ప్రశ్ీకు 1/2 మార్కు.        10 x 1/2   = 5  
18. 1932 నయటకిి ఉతపతితలో 1929 స్ాా యితో పో లిసేత  ఎంత శాతయనికి పడ్ిపో యింది. 



 

a. 30 శాతం b.  20 శాతం      c. 35 శాతం   d.  40 శాతం 

19. ఏ సంవతసరం లో బ్రరటషిు పారుమ ంట్ భారత పరభుతా చటాీ నిన ఆమోదించింది? 

      a. 1919         b. 1935  c. 1939         d.  1925 

20.  భారతదశేంలో ఎనినకలను ఎవరు నిరాహ స్ాత రు? 

a. క ంద్ర పరభుతాం       b. రాషీర పరభుతాం              c. భారత ఎనినకల సంఘం      d. అనిన సర ైనవే   
21. ర ండవ పరపంచ యుద్ధం ఎపపపడు పరా రంభమ  ంది? 

a. 1945     b. 1945      c. 1939    d. 1933 

22.       1965 నుంచి 1972 మాధ్య కాలంలో వియతనం యుదా్ంలో ఎంత మంది అమ రకిా స నైికులు పాలగొ నయనరు? 

a. 34,00,000   b. 3,50,000      c. 3,40,000  d. 34,00,100  

23.       కిాట్ ఇండ్ియా ఉద్యమం ఎపపపడు మొద్ల ైంది ? 

a.  1947 ఆగసుీ   b. 1942 ఆగసుీ      c. 1945 ఆగసుీ        d. 1950 ఆగసుీ  

  24.      ద్ాంద్ా రాజయతంతర విధయనం ఏ దేశ రాజాయంగానిన పో లి ఉంటుంది? 

a. క నడ్య          b అమ రికా  c. జపాన్   d. నేపాల్ 

25.       జన గణన ఎనిన సంవతసరాలకి ఒకస్ారి జరుగుతుంది ? 

a. 11 సంవతసరాలకి    b. 10 సంవతసరాలకి     c.   8 సంవతసరాలకి     d. 12 సంవతసరాలకి 
26.       పరతి నియోజకవరొంలో ఎనినకలను నిరాహ ంచడ్యనికి, పరయవకే్ించడ్యనికి ఏ అధకిారనిి నియమిస్ాత రు? 

a. రిటరినంగ్ అధికార ి       b. కల కీర్         c.  ఎలక్షన్ ఆఫసీర్             d.  ఎలక్షన్ పీ ఒ                                          

27.      "స్ార  జహాసే అచయచ  "అనన కవిత ఎవరు రాస్ారు ? 

a. అబ్ూా ల్ కలాం      b. రవీంద్రనయథ్ టాగూర్   c. మహమమద్ ఇకాాల్ d. అన్నన సర నైవ ే

 
 


