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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. భారత దేశ అభివృదధి లో హిమాలయాలు ప్రధాన పాతర పో షిస్తు న్ాాయి. వ్ాాఖ్ాానించిండి? 
2. ఆహార ఉతపత్తు  పెరగటానకి, ఆహార భద్రతకు మధ్ా గల స్ింబింధానా వివర ించిండి? 
3. తీవర మాింద్ాింతో జరమన ఎద్తరకొనా స్వ్ాళ్ళు ఏమిటి? న్ాజీ పాలకులు, హిటల ర్ వ్ాటిన ఎలా 

ఉప్యోగ ించతకున్ాారు? 
4. పెద్ద  మనతషుల ఒప్పింద్ింలోన ప్రధాన అింశాలనత వివర ించిండి ?ఈ ఒప్పింద్ిం ఇరు ప రా ింతాల మధ్ా 

అప్నమమకానకి ఎలా దార  తీసిిందధ ? 
II. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 2 మార్కులు.                        6 x 2 = 12 

5. కార మకుల చటాా ల స్డలింప్ు కింపెనీలకు ఏ విధ్ింగా స్హాయప్డుతుిందధ ? 
6. భాషవిధానిం జాత్త ఐకాతకు ఎలా దో హద్ప్డుతుిందో  తెలప్ిండి ? 
7. ఒక దేశ అభివృదధి లో ప్రాావరణ ప రా ముఖ్ాతనత తెలయజేయుము? 
8. అమెర కాలోన నలల  జాతీయులు, మైెరా పెైబీ ఉద్ామాల మధ్ా పో లకలు తేడాలు ఏమిటి? 
9. తెలింగాణ ఏరాపటు కొరకు చేప్టిా న వివిధ్ జన స్మీకరణ మారాా లనత నీవు ఎలా మూలాాింకనిం చేస్ాు వు? 

10. ద్శాబాద ల కాలింలో చెైన్ాలో మహిళ్ల పాతరలో వచ్చిన మారుపలనత వివర ించిండి? 
III. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 1 మార్కు.                            7 x 1 = 7 

11. మొద్టి ,ర ిండో  ప్రప్ించ యుదాద ల తరాాత ఏరపడిన అింతరాా తీయ స్ింస్థ లేవి? 
12. భారతదేశానా దాదాప్ుగా ర ిండు భాగాలుగా విభజిస్తు నా అక్షింశిం ఏదధ? 
13. భారత రాజాాింగిం యొకొ ర ిండు విశిషా లక్షణాలు రాయిండి? 
14. శిశు మరణాల రేటు అన దేనీా అింటారు? 
15. వ్ాటర్ షెడ్ అన దేనీా అింటారు? 
16. భారత దేశింలో వీచే రుతుప్వన్ాలు ఎనా రకాలు?అవి ఏవి? 
17. శరీర బరువు స్ూచ్చకనత దేనకి ఉప్యోగ స్ాు రు? 



 

IV. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. ప్రతి బహుళ ైచ్చిక ప్రశ్ీకు 1/2 మార్కు.        10 x 1/2   = 5  
18. అభివృదధద కి ముఖ్ామైెన ప రా మాణికిం ?  

a. అక్షరాస్ాత      b.  జాతీయాదాయిం  c. స్గటు తలస్ర  ఆదాయిం  d. జాతీయోతపత్తు  
19. భారత దేశ కార మకులలో అధధక శాతిం ఏ రింగింలో ప్న చేస్తు న్ాారు ? 

     a. అవావసథథ కృత      b. వావసథథ కృత c. చ్చనాతరహ ప్ర శరమలు  d. గార మీణ కుటీర ప్ర శరమలు 
20. తెలింగాణ రాషా అవతరణ దధన్ోతసవ్ానా ఏ రోజున జరుప్ుకుింటారు? 

a. జనవర  4      b. జూన్ 2  c. జూన్14   d. మే 9 
21. ముసథల ిం లీగ్ ఏ స్ింవతసరింలో స్ాథ పిించారు? 

a. 1905        b. 1906             c.1907           d. 1909 
22. వరాా కాలింలో చేప్టటా  స్ాగునత ఏమన పిలుస్ాు రు ? 

a. ఖ్రీఫ్     b. రభీ  c. జయాద్        d. మానూసన్ 
23. ఫో ర్్ మోటర్స అన్ేదధ ఏ దేశ కింపెనీ? 

a. జరమనీ   b. ఇింగల ిండ్  c. అమెర కా   d. ఫ రా న్స 
   24.    దేశింలో ర ిండో  అత్తపెద్ద  నగరిం? 

a. ముింబ ై    b. ఢిలీల  c. కలకతాు    d. చెన్్ైా 
25.     చింద్రమిండలిం మీదధకి వ్్ళ్ళున మొద్టి మానవుడు ? 

a. స్తపత్తాక్    b. వ్ాల ింటీన్ా తెర షో్ ొవ్ా c.  యూర  గగార న్  d. నీల్ ఆర్మ స్ాా ర ింగ్ 
26.     సిింధ్ూ నదధ మన దేశింలో ఏ రాషారిం గుిండా ప్రవహిస్తు ిందధ? 

a.జమూమ -కాశ్మమర్ b. హరాాన్ా   c. హిమాచల్ ప్రదేశ్  d. గుజరాత్ 
27. హిిందీ భాష్ా వాత్తరేక ఉద్ామిం ఏ రాషారింలో జర గ ిందధ? 

a.ఆింధ్రప్రదేశ్ b. కేరళ్   c. కరాా టక   d. తమిళ్న్ాడు 
 

 


