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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. విదశేీ పెట్టు బడి, వాణజి్యాలపెై  భారత ప్రభుతవం అవరోధాలు కల్పంచట్ానికి గల కారణాలు ఏమిట్ి ? 
2. భూగోళం వేడేక్క డానికి మానవుని పాత్రను తెలపండి? 
3. అతావసర ప్రసి్థితి కాలంలో ఏ విధమ నై వావస్ాి గత మారపపలు వచ్ాాయి, వివరించండి ? 

4. ‘ట్ెల్కాం విప్లవం దావరా వచ్చాన మారపపలు ప్రసతు తం మానవాళి జీవన విధానం పెై ఎలాంట్ి ప్రభావానిి 
చూప్ుతున్ాియి ? 

II. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 2 మార్కులు.                        6 x 2 = 12 
5. తెలంగాణ ఏరాపట్టలో JAC రాజ్కయీ పారటుల పాతరనత వివరించండ?ి 

6. అభివృదదిని అక్షరాసాత ఎలా ప్రభావితం చ్సేతు ందద ? 

7. ఆరిిక వావసిలో ఉని రంగాలు ఎనిి? అవి ఏవి? 

8. భూస్ావమికి, వావస్ాయ కూలీకి మధా తడేా ఏమిట్ి? 

9. ప్ట్ుణకీరణ వలల  కల్గే నష్ాు లు ఏమిట్ి ? 

10. శీతోష్ణస్థితి, వాతావరణాల మధా తడేా ఏమిట్ి? 

III. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 1 మార్కు.                            7 x 1 = 7 
11. ల్ంగ వివక్షతకు రూప్ుమాప్డానికి మనం ఏం చ్యేాల్? 

12. నరమదా బచ్ావో ఉద్ామ లక్షాం ఏమిట్ ి? 

13. హిమాలయ ప్రవతాలోల  ఉని శ్రేణులు ఎనిి? అవి ఏవి? 

14. పో ష్కాహారంలో ఏం ఉండాల్ ? 

15. రష్ాాలో  స్ో వియట్టల  అని ఎవరిని పథల్చ్వేారప ? 

16. భారత దశేంలో ఇట్ీవల ఏరపడని రాష్ాు ా లు ఏవి? అవి ఎప్ుపడు ఏరపడాా యి? 

17. తెలంగాణ స్ాధనకు ఏ విధమ నై నిరసనలు చ్ేప్ట్ాు రప? 

IV. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. ప్రతి బహుళ ైచ్చిక ప్రశ్ీకు 1/2 మార్కు.        10 x 1/2   = 5  
18. ర ండు నద్తల మధా ఉండే భూభాగాల్ిఏమంట్ారప?  



 

a. దవవప్ కలపం   b.  అంతరేవదద  c. డెలాు    d. స్థంధూశ్ాఖ 

19. ఐలా తూపాన్ (2009 )కారణంగా ఏ పరా ంతం తీవరంగా నష్ుపోయిందద? 

a. సతంద్ర్ బన్్ b.ప్శ్చామతీరం  c. ద్క్షణి కోస్ాు   d. ఉతుర కోస్ాు  
20. చ్చపో ో అంట్ ేఏమిట్ి ? 

a. చ్ెట్ల  నరికవితే ఆప్డం b. హతుు కోవడం  c. ప్రమాద్ం  d. చ్టె్లనత నరకడం 

21. ప్రతేా క తలెంగాణ రాష్ు  ాఉద్ామం మొద్ట్ ఏ సంవత్రంలో మొద్లయిాందద? 

a. 1969    b. 1971    c.1974   d. 1975 

22. గటేన్ పసీ్ ఉద్ామం ప్రధాన కారాలయం ఎకోడ ఉందద? 

a. నూాయార్ో   b. వాషథంగున్  c. అమ్ సుర్ డాాం     d. జ్ నీవా 
23. తెభాగ ఉద్ామం ఏ పరా ంతంలో జ్రగిిందద ? 

a. కేరళ  b. అస్ో ం   c. బ ంగాల్  d. బీహార్ 

   24.     హిట్లర్ ఏ దశేంపె ైదాడి చ్ేయడం వలల  ర ండో  ప్రప్ంచ యుది్ం పరా రంభమ ైందద? 

a. ఫ్రా న్్  b. ఇంగాల డ్  c. రష్ాా   d. పో లాండ్ 

25.      ఛతరప్తి శ్చవాజీ ప్రతాప్ ఘడ్ కోట్ ఏ రాష్ుంాలో ఉందద? 

a. మధా ప్రదేశ్  b. మహారాష్ు  ా  c.  రాజసా్థన్  d. గుజ్రాత్ 

26.       తమిళన్ాడులోని ఏ తీర పరా ంతంలో అణు విద్తాత్ కేందరా నిి న్ెలకొలాపరప? 

a. కూడంకుళం   b. చ్నె్ెైి   c. రామేశవరం  d. ట్యాట్ికోరని్ 

27.        వియతింనత పాల్ంచ్చన వలస పాలక దశేం ఏదద? 

a. ఇంగలండ్  b. అమ రకిా  c. ఫ్రా న్్   d. జ్రమనీ 

 
 


