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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. స్థిర నివాసం ఏర్ాాటు చసేుకోవటంతో మానవ జీవనశ లైి ఎలా మార్ ందో వివర్ ంచండి?  
2. వాణిజ్య, పటెుు బడి విధానాలను సరళీకర్ ంచటం వలన ప్రప్ంచీకరణ ప్రకరయికు మేలు ఎలా జ్రుగుత ందో  తలెప్ండి? 
3. ప్రకృతి వ పై్ర్తీయం వలల  ఒక సంవతసరం ఆహార ధానాయల ఉతాతిి తగ గందని అనుకుందాం. అయిత ేసంవతసరంలో ఆహార 

ధానాయల లభ్యత పరెగటానికర ప్రభ్ుతవం ఏ చరయలు తీసుకోవాలి? 

4. ప్రప్ంచంలో వివిధ పరా ంతాలలో చెతి, కాలుష్యం విడుదల సమసయలను అధిగమిసుి నన వివిధ ప్దదత లను పేర్కొనండి? 

II. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 2 మార్కులు.                        6 x 2 = 12 
5. అంతర్ాా తీయ దరవయ సంసి వాట ిఅధికారం గుర్ ంచి ర్ాయండి? 

6. మానవ జీవన శ ైలి ప్ర్ాయవరణానిన ఎలా ప్రభావితం చేసుి ంది? 

7. ర్ాంప్ురంలోని వయవసాయితేర ప్నులు ఏవి? 

8. సరళీకృత ఆర్ ిక విధానం అంట ేఏమిటి? 

9. జ్లసంధి గాిమ ప్రజ్లు తమ ఊర్ నుంచి తరలి వ ళ్ళటానిన ఎందుకు తిరసొర్ ంచారు? 

10. ఇతర ఆహార ప్దార్ాి ల లభ్యత గుర్ ంచి ర్ాయండి? 

III. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 1 మార్కు.                            7 x 1 = 7 
11. వయవసాయంలో ఉతాతిి కారకాలు ఏవి? 

12. MNC ని విసిర్ ంచండి? 

13. ప్ర్ాయవరణం పెై ప్రజ్ల హకుొలకు ఒక ఉదాహరణ ఇవవండి? 

14. అంతర ర్ాష్ు ర వలస అంట ేఏమిటి? 

15. వయవసాయితేర కారయకలాపాలు ఏమిటి? 

16. సాంకేతిక ప్ర్ జ్ఞా నం అంటే ఏమిటి? 

17. పో ష్కాహార లోప్ం అంటే ఏమిటి? 

IV. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. ప్రతి బహుళ ైచ్చిక ప్రశ్ీకు 1/2 మార్కు.        10 x 1/2   = 5  
18. ప్శ్చిమ ఉతిర ప్రదేశ్ లోని సారవంతమ ైన గంగా మ ైదానప్ు ఏ నేలలోల  ర్ాంప్ురం ఉంది. 



 

a. ఒండుర  నలేలు  b.  ఎరి నలేలు  c. ఇసుక నలేలు   d. శుష్ొ నలేలు  
19. ప్ునఃనిర్ాాణం, అభివృదిికర అంతర్ాా తీయ బాయంకును, అంతర్ాా తీయ అభివృదిి  సంఘాలను కలిపథ ప్రప్ంచ బాయంకుగా 

వయవహర్ సాి రు. ఈ ర్ ండు సంసిలలో ఎనిన సభ్య దేశాలు ఉనానయి? 

     a. 170 దేశాలు  b. 365 దశేాలు  c. 175 దశేాలు  d.  167 దేశాలు 
20.  భారత దేశంలో ఎండోసలాాన్ ప్ురుగుల మందు నిషధేానికర సంబంధించిన ర్ాజ్ఞయంగ అధికరణ ఏది? 

a. 21 వ అధికరణ  b. 23వ అధికరణ   c. 22 వ అధకిరణ  d. 20 వ అధికరణ 

21. ప్రతి సంవతసరం ప్శ్చిమాస్థయాకర ఎనిన లక్షల కార్ ా కులు వలస వ ళ్ుత నానరు? 

a. 5 లక్షలు       b. 9 లక్షలు       c. 3 లక్షలు       d. 4 లక్షలు 
22. ఏ సంవతసరం నుంచి ర్ాంప్ురంలో సాగు భ్ూమి విస్తి రణం పరెగలేదు? 

a. 1948       b. 1921   c. 1920        d. 1945  

23. ఏం ప్రయోజ్నాల కోసం ఈస్టు ఇండియా కంపెనీ భారతదేశం వచిింది? 

a. స్ేనహం కోసం b. ప్ర్ పాలన కోసం c. వాణజి్యం కోసం  d. అనీన సర్ ైనవ ే

  24. భారత దశే గాిమీణ పరా ంతంలో ఎంత శాతం ప్రజ్లు కాలర్లీ దృష్టాు ా తినవలస్థన దాని కంట ేతకుొవ తింటునానరు? 

a. 80 శాతం   b. 70 శాతం   c. 60 శాతం   d. 90 శాతం 

25. భారతదేశంలో సరళీకరణ ఎప్ుాడు మొదల ైంది ? 

a. 1951  b. 1991   c.   1971   d. 1961 

26. అమ ర్ కాకు చెందని ఏ మోటార్సస కంపెనీ ప్రప్ంచ వాయపి్ంగా 26 దేశాలలో ఉతాతిి సౌకర్ాయలు కలిగ  ఉండి అతి పదెద  కారల 
ఉతాతిిదారుగా ఉంది? 

a. మారుతీ మోటార్సస b. ఫో ర్్స మోటార్సస  c. మహ ందరా  మోటార్సస d. టాటా మోటార్సస                                         
27. ర్ాన్ బాకసస అన ేకంపెనీ వటేిని ఉతాతిి చేసుి ంది? 

a. కారుల    b. కంప్యయటరుల    c. దుసుి లు   d. మందులు 
 

 


