10th Class Practice Bits
గరిష్ట మార్కులు : 20 మార్కులు
ఇచ్చిన అన్నీ ప్రశ్ీలకు స్తమాధానాలు ర యాండి. ప్రతి ప్రశ్ీకు ఒక మార్కు.

Subject: స ాంఘిక శ స్త్ రాం
వ్యవ్ధి: 30 నిమిష లు
20 x 1 =20

1. హిమాలయాలలో అన్నిటికంటే దక్షిణాన ఉని శ్రేణిన్న ఏం శ్రణ
ే ి అంటారు?
A. ఆరావళి
B. కచార్
C. శివాలిక్

D. డూన్
2. భారతదేశ్ాన్నకి 82 డిగ్ల
రే 30 తూరుు రేఖాంశ్ాన్ని ప్ాామాణిక రేఖాంశంగ్ా పరిగణిస్ా ారు. ఇది ఏ ప్ాాంతం గ ండా ప్ో త ంది ?
A. కాశ్మీర్
B. అలహాబాద్
C. మేఘాలయ

D. అస్ాసం
3. స్ాత ురా పరవతాలు ఏ పీఠభూమికి ఉతా ర సరిహదదుగ్ా ఉన్ాియి?
A. శివాలిక్
B. దకకన్
C. చోటాన్ాగ్ పూర్

D. మాలావ
4. హిమాలయ పరవతాలు ఒక చాపం వలె పడమర నదంచి తూరుుకి ఎన్ని కిలలమీటరో ప్ొ డవున విసా రించి ఉన్ాియి
A. 2300 కిలలమీటరుో
B. 2400 కిలలమీటరుో
C. 2340 కిలలమీటరుో
D. 2402 కిలలమీటరుో

5.

2005లల సంవతసరంలల భారత దేశంలల రాష్ట్ ప
ర ాభ తావలు విదయపై సగటున పాతి విదాయరిిపై ఎన్ని రూప్ాయలు ఖరుుపటి్ంది.
A. 1050 రూప్ాయలు
B. 1250 రూప్ాయలు

6. మానవాభివృదిు చరితా పరిణామ కేమ కాలసూచిన్న పరిశ్మలిస్తా వేట, స్తకరణ ఎంత?
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D. 1150 రూప్ాయలు
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C. 1050 రూప్ాయలు

10th Class Practice Bits

Subject: స ాంఘిక శ స్త్ రాం

గరిష్ట మార్కులు : 20 మార్కులు
A.
B.
C.
D.

వ్యవ్ధి: 30 నిమిష లు

2,00,000
3,00,000
4,00,000
5,00,00

7. ఏ రాష్ట్ ంర లల తిరువణవెలిో జిలాోలల అణ విదదయత్ కేందా స్ాాపనకు వయతిరేకంగ్ా న్నరసన జరిగ్ింది
A. మహారాష్ట్ ర
B. కేరళ
C. తమిళన్ాడు

D. అరుణాచల్ పాదేశ్
8. 2017 సంవతసరం పాకారం శ్మేలంక దేశం యొకక అక్ష్యరాసయత శ్ాతం ఎంత??
A.
B.
C.
D.

92.6
93.6
94.6
95.6

9. 2004-2005 సంవతసరం లల మొతా ం కారిీకులలల ఎంత శ్ాతం మంది అవయవస్ీాకృత రంగంలల ఉన్ాిరు?
A. 80 శ్ాతం
B. 92 శ్ాతం
C. 50 శ్ాతం

D. 90 శ్ాతం
10. 2012-2013 సంవతసరంలల భారతదేశ సూ
ా ల దేశ్మయోతుతిా లల కేవలం ఎంత శ్ాతం మాతామే పరిగ్ింది ?
A. 6 శ్ాతం
B. 5 శ్ాతం
C. 7 శ్ాతం

D. 8 శ్ాతం
11. 2015-16 మధ్య సంవతసర కాలం లల సూ
ా ల జాతీయోతుతిా లల వయవస్ాయ రంగ వాటా ఎంత?
A. 20 శ్ాతం
B. 19 శ్ాతం
C. 18 శ్ాతం
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12. వయవస్ాయ రంగంలల స్ాధారణ పరుగ దల నమోదద కాగ్ా ఏ రంగ్ాలలల పరుగ దల తగ్ిగంది?
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D. 17 శ్ాతం

10th Class Practice Bits
గరిష్ట మార్కులు : 20 మార్కులు

Subject: స ాంఘిక శ స్త్ రాం
వ్యవ్ధి: 30 నిమిష లు

A. న్నరాీణం మరియ స్తవా రంగం
B. వయవస్ాయం మరియ స్తవా రంగం
C. వయవస్ాయం మరియ న్నరాీణం

D. అన్నిసరైనవే
13. ఒక ప్ాాంతంలల, ఒక న్నరిుష్ట్ కాలాన్నకి చందిన సూరయరశిీ, ఉష్ోో గేత, వాతావరణ పీడనమ , పవన్ాలు, ఆరురత, మేఘాలు, అవప్ాతం వంటి
అంశ్ాల స్థాతిన్న ఏమంటారు?
A. వాతావరణం
B. ఉష్ోో గేత
C. శ్మతోష్టో స్ా తి
థ

D. అన్ని సరన
ై వే
14. భారతదేశంలల అతయధిక వరషప్ాతం ఏ ఋత పవన్ాల కాలంలల సంభవిసదాంది?
A. ఈశ్ానయ ఋత పవన్ాల
B. న్ెైరుతి ఋత పవన్ాల
C. తూరుు పవన్ాల

D. ఉతా ర పవన్ాల
15. భూమధ్య రేఖ నదంచి ధ్ృవాలవెప
ై ు వెళుత ని కొదదు సగటు వారిషక ఉష్ోో గేతలు ఎలా ఉంటాయి?
A. పరగ త ంటాయి
B. తగగ త ంది
C. తటసా ంగ్ా ఉంటుంది

D. వేడిగ్ా ఉంటుంది
16. ఏ పనద తూఫానద కారణంగ్ా 2009 లల సదందర్ బన్ ప్ాాంతం అతలాకుతలం కావటంతో పన్న వెత కుకంటూ వచిున కుటుంబాల
వారు ఇకకడ న్నవస్థసా దన్ాిరు?
A. ఐలా తూఫానద
B. హూదూద్ తూఫానద
C. లెైలా తూఫానద
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17. మహారాష్ట్ ర లలన్న న్ాస్థక్ వదు గల తాయంబకంలల ఏ నది పుడుత ంది?

3

D. అన్ని సరన
ై వే

10th Class Practice Bits
గరిష్ట మార్కులు : 20 మార్కులు

Subject: స ాంఘిక శ స్త్ రాం
వ్యవ్ధి: 30 నిమిష లు

A. కృష్ాో నది
B. గ్ోదావరి నది
C. యమ న్ా నది
D. గంగ్ా నది

18. స్థంధ్ూ నది టిబట్
ె గ ండా ఏ దిశగ్ా పయన్నసదాంది?
A. ఉతా ర దిశ
B. వాయవయ దిశ
C. ఆగ్ేియం దిశ

D. దక్షిణ దిశ
19. భారతదేశంలల జీలం, చీన్ాబ్, రావి, బియాస్, సటేో జ్ లు ఏ నదికి పాధానమైన ఉప నదదలు?
A. గంగ్ా నది
B. యమ న్ా
C. బాహాీపుతా

D. స్థంధ్ూ నది
20. హిమాలయ నదదలు మూడు మ ఖయమన
ై వయవసా ల కిందకు వస్ాాయి? అవి ?
A. గంగ,యమ న్ా,స్థంధ్ద
B. గంగ,స్థంధ్ద,బాహాీపుతా
C. గ్ోదావరి,స్థంధ్ద,యమ న్ా
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D. బాహాీపుతా, యమ న్ా, కృష్టో

