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విద్యార్థు లకు సూచనలు:  అన్నీ ప్రశ్ీలను క్షుణ్ణ ంగా చద్విి, సమాధయనయలు వ్ార యుము.  

ఈ ప్రశ్ీ ప్త్రములో మొత్త ము 4 భాగాలు ఉంటాయి. అవి  

I. 4 మార్థుల ప్రశ్ీలు 4 ఉంటాయి. అన్ీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవలెను.  
II. 2 మార్థుల ప్రశ్ీలు 6 ఉంటాయి. అన్ీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవలెను.  

III. 1 మార్థు ప్రశ్ీలు 7 ఉంటాయి. అన్ీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవలెను. 

IV. ½ మార్థు ప్రశ్ీలు 10 బహుళ చై్చిక ప్రశ్ీలు ఉంటాయి. అన్ీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవలెను. 
I. అన్ీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవలెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 4 మార్థులు                       4 x 4 =16 

1. వివిధ పర్ ాంతీయ ఆక్ాంక్షలు స్ాంస్కృతిక, ఆర్థిక కోణాలను ఏ విధాంగ్ ఉపయోగథాంచుకుాంటాయో తలెపాండ?ి 
2. ప్రప్ంచ వ్యాప్తంగయ అత్ాధకి రయజకయీ వ్ావ్స్థలుగయ ప్రజాస్యామ్యాలే ఉన్నాయి. ‘ప్రజాస్యామ్ాం స్యమ్యజిక ఉద్ామ్యలు’ 

అన్ా అంశంప  ైచిన్ా వ్యాస్ం రయయండ?ి 
3. ప్రప్ంచంలో శయంతి న్లెకొలప్టానికి ఐకారయజా స్మితి నిర్ాహ ంచే వివిధ పయత్రలు ఏమిటి ? 
4. ర్ ాండవ పరపాంచ యుద్ధాం తరువ్త పరపాంచ అధిక్రాంలో ఎటువాంటి మారుులు వచ్ాాయి? 

II. అన్ీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవలెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 2 మార్థులు.                        6 x 2 = 12 

5. ర్్జీవ్ గ్ాంధీ క్లాంలో వచ్చాన కొతత  చరయలేవి? 

6. భాష ఆధారాంగ్ భారతదశేాంలోని ర్్ష్ట్ర ా లు ఏరుడాా యా ? అలా ఎాంద్ుకు ఏరుడాా యో తలెపాండి? 

7. పాంచ్ాయతీర్్జ్ లో వచ్చాన స్వరణల గుర్థాంచ్చ ర్్యాండి? 

8. పరపాంచాంలో ఘరషణలకు క ాంద్రాంగ్ పశ్చామ ఆసియా ఎాంద్ుకు మార్థాందో తలెపాండ?ి 

9. తెలంగయణ ఏరయాటులో JAC మ్రియు రయజకీయ పయరటీల విభిన్ా పయత్రన్ు వివ్రించండి? 

10. పరచానన యుద్ధాం వలల  ఆయుధ పో ట,ి ఆయుధ నియాంతరణ ర్ ాండు ఎలా జర్థగ్యి? వివర్థాంచాండి? 

III. అన్ీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవలెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 1 మార్థు.                            7 x 1 = 7 
11. భారతదేశాం మర్థయు ప్కిస్త న్ కు మధయ యుద్ధాం ఎపపుడు మొద్లయియాంది? 

12. పాంచశీల స్ూతరా లు అాంట ేఏమిటి? 

13. తెలాంగ్ణ ర్్షరాాంలో ఉనన మొతతాం జిలాల ల స్ాంఖ్య ఎాంత? 

14. పర్ ాంతీయ ఉద్యమాలు అాంట ేఏమిటి? 

15. మత తతవ వ్ద్ాం అాంటే ఏమిటి? 

16. ఐకయర్్జయస్మితి ఎపపుడు ఏరుడిాంది ? ఐకయర్్జయస్మితి పరధాన క్రయలయాం ఎకకడ ఉాంది? 

17. అణు వయతిర్ క ఉద్యమాం ఏ స్ాంవతసరాంలో జర్థగథాంది? 

IV. అన్ీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవలెను. ప్రతి బహుళ చై్చిక ప్రశ్ీకు 1/2 మార్థు.        10 x 1/2   = 5  

18. తెలుగు మాటాల డేవ్ర్థ కోస్ాం పరతేయక ర్్షరమాు ఏర్్ుటు చ్ేయాలని కోరుతూ ఏ స్ాంవతసరాం నిర్్హారదకీ్ష చ్పేటార రు. 
a. 1954  b.  1953  c. 1955   d. 1952 



 

19. 1965 లో భారతదశే్నికి పరధాన మాంతిర ఎవరు? 

     a.  ఇాందిర్్ గ్ాంధ ీ  b. జవహర్ లాల్ నెహరూ  c. లాల్ బహద్ూర్ శ్సిత  ి d.  అన్నన స్ర్ నైవ ే

20.  హ ైద్ర్్బాద్ు రయషీ్టరం యొకక మొటీ మొద్టి మ్ుఖ్ామ్ంతిర ఎవ్ర్ు? 

a. G. లచచన్ా b. M. చనె్ారడెిి   c. N. స్ంజీవ్ రెడిి    d. బూర్ుు ల రయమ్కృష్టణ  రయవ్ు 
21. భారత దశే్నికి మొద్టి పరధానమాంతిర ఎవరు? 

a.  జవహర్ లాల్ నెహరూ  b. స్ర్్ా ర వలలబాయ్ పటలే్ c. మహాతాా గ్ాంధీ        d. బాబు ర్్జ ాంద్రపరస్ద్ 

22. ఏ స్ాంవతసరాంలో క్ాంగ సె్ అధిక్రాంలోకి వచ్చాాంది? 

a. 1982       b. 1980   c. 1990        d. 1975  

23. స్ుదరీఘ పో ర్్టాం హ ాంస్తాక విపలవాం తరువ్త 1949 లో ఏ దశేాం కమయయనిస్ుర  గణతాంతర ర్్జయాం అయియాంది? 

a. ప్కిస్త న్  b. చ్ెనైా   c. భారతదశేాం      d. బాంగ్ల దశే్ 

24.    భోప్ల్ గ్యస్ ద్ురఘటన ఏ స్ాంవతసరాంలో జర్థగథాంది? 

a. 1982  b. 1990  c. 1967      d. 1984 

25. తెలాంగ్ణ ఉద్యమానికి పరతి స్ుాంద్నగ్ సీమాాంద్ర పర్ ాంతాంలో 1972 లో ఏ ఉద్యమాం మొద్లయియాంది? 

a. జ ై స్మ ైఖ్ాయాంధర  b. జ ై ఆాంధర   c.   అన్నన స్ర్ నైవే      d. జ ై తెలాంగ్ణ 

26. 1977 మార్థా  26న ఎవరు 6వ లోక్ స్భ సుీకరుగ్ ఏకగరవెాంగ్ ఎనినకయాయరు? 

a. దామోద్ర్ ర్ డిా   b. న్నలాం స్ాంజీవ ర్ డిా  c. నాదెాండల  భాస్కర్ d. ఎన్నరఆర్ 

27. కోస్త  పర్ ాంతాం బ్రరటషి్ పరతయక్ష ప్లన కిాంద్ ఉననపపుడు ఏ శతాబాాం నుాంచ్చ ఇాంగరలషు విద్య అాంద్ుబాటులోకి వచ్చాాంది? 

a. 21 వ శతాబాాం b. 20 వ శతాబాాం  c. 18 వ శతాబాాం  d. 19 వ శతాబాాం 


