
 10th Class Practice Paper I                                                                                             Subject: Social 

గరిష్ట  మార్కులు: 40 మార్కులు                                                                               వ్యవ్ధి: 2 గంటల 45 నిమిషాలు 
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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. తెలంగాణ పరా ంతాలలో జన సాంద్రత ఎక్కువగా ఉంది. ఇలా ఉండటానికి గల కారణాలక ఏమిట?ి 
2. సేవా రంగం, ఇతర రంగాల క్ంటే ఎలా భిననమ ైనది ? కొనిన ఉదాహరణలతో వివర ంచండి ? 
3. జనాభా పరెుగుద్ల, జనాభా మారుుక్క మధ్య గల తడేాలను పరేకునండి? 

4. 'సగటు' ఎంద్ుక్క ఉపయోగ సాత ం? దీనిని ఉపయోగ ంచడంలో ఏమ ైనా పర మితులక ఉనానయా? అభివృదిికి 
సంబంధించి మీ స ంత ఉదాహరణను తీసుకొని దీనిని వివర ంచండి? 

II. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 2 మార్కులు.                        6 x 2 = 12 
5. సథూ ల ఆదాయం అంట ేఏమిటి ? వివర ంచండి? 

6. పార శ్ాామిక్ అవసరాలక్క నీటి వినియోగం గుర ంచి తెలపండి ? 

7. ఆడవాళ్ళు ఇంటకిి బయట పని చయేటానిక,ి లంగ వివక్షతక్ూ మధ్యగల సంబంధ్ం ఏమిట?ి 

8. ఉష్ణో గతా, వరషపాతాలలో మారుులక్క కారణమయ్యయ భౌగోళిక్ అంశ్ాలను పరేకునండి?  
9. లంగ నిష్ుత్తత  అంటే ఏమిట ి?భారత దశేంలో స్త  ీపురుష్ నిష్ుత్తత  ఎలా ఉంది? 

10. భూగోళ్ం వేడకె్ుడంలో శీతోషో్సథూత్తలో మారుులక ఏ విధ్ంగా కారణమవుతాయ్? 

III. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను.   ప్రతి ప్రశ్ీకు 1 మార్కు.                            7 x 1 = 7 
11. 2016-17 సంవతసరంలో హమిాచల్ పరదశే్ యొక్ు తలసర  ఆదాయం ఎంత? 

12. అంతయ వసుత వులక అని వటేిని అంటారు? 

13. భూగరభ నీటి వనరు అటే ఏమిటి? 

14. GMT విసతరణ పద్ం రాయండి? 

15. జాతీయ ఆదాయం అంటే ఏమిటి? 

16. వయవస్ూ  క్ృత రంగం అంటే ఏమిటి? 

17. పరవాహ వనరులక అని వటేిని అంటారు ? 

IV. అనిీంటికీ సమాధయనయలు వ్ార యవ్లెను. ప్రతి బహుళ ైచ్చిక ప్రశ్ీకు 1/2 మార్కు.        10 x 1/2   = 5  



 

18. ఏ రాష్్రంలో పుటి్న పరత్త 1000 మంది పథలలలోల  25 మంది ఒక్ సంవతసరం వయసుస పూర తకాక్కండాన ే
చనిపణ తునానరు.. 

a. హిమాచల్ పరదశే్     b.  ఆంధ్ర పరదశే్    c. ఉతతర్ పరదేశ్     d.  బీహార్ 

19. ఒక్ పరా ంతంలో, ఒక్ నిర ిష్్ కాలానికి చెందని సథరయరశ్మి, ఉష్ణో గతా, వాతావరణ పడ్నము, పవనాలక, ఆరిరత, మఘేాలక, 
అవపాతం వంటి అంశ్ాల సథూత్తని ఏమంటారు? 

      a. శీతోషో్సథూత్త     b. ఉష్ణో గతా     c.  వాతావరణం       d.  అనీన సర నైవ ే

20.  మహారాష్్ర లోని నాసథక్ వది్ గల తరయంబక్ంలో ఏ నది పుడుతుంది ? 

a. యమునా నది       b. గంగా నది             c. క్ృష్ాో  నది           d. గోదావర  నద ి

21. భారతదేశ్ానిక ి82 డిగరలా 30 తూరుు రేఖాంశ్ానిన పరా మాణకి్ రేఖాంశంగా పర గణిసాత రు  .ఇద ిఏ పరా ంతం గుండా 
పణ తుంది? 

a. అసాసం       b. కాశీిర్       c. మఘేాలయ    d. అలహాబాద్ 

22. మానవాభివృదిి  చర తర పర ణామ క్మా కాలసథచిని పర శీలసేత  వటే, సకే్రణ ఎంత? 

a. 5,00,000         b. 2,00,000     c. 4,00,000      d. 3,00,000 

23. 2015-16 మధ్య సంవతసర కాలంలో సథూ ల జాతీయోతుత్తతలో వయవసాయ రంగ వాటా ఎంత? 

a. 19 శ్ాతం      b. 20 శ్ాతం     c. 18 శ్ాతం      d. 17 శ్ాతం 

  24. భారతదశేంలో అతయధకి్ వరషపాతం ఏ ఋతుపవనాల కాలంలో సంభవిసుత ంది ? 

a. తూరుు పవనాల         b. ఉతతర పవనాల   c ఈశ్ానయ ఋతుపవనాల.        d. న ైరుత్త ఋతుపవనాల 

25. ఎనిన సంవతసరాల వయసుస సమూహానిన శ్ాామిక్ జనాభా అంటారు? 

a.  15 నుండ ి59   b. 12 నుండ ి45    c.   16 నుండి 60       d. అనీన సర నైవ ే

26. వయవసాయ రంగంలో సాధారణ పెరుగుద్ల నమోద్ు కాగా ఏ ఏ రంగాలలో పెరుగుద్ల తగ గంది? 

a. వయవసాయం మర యు సేవా రంగం       b. నిరాిణం మర యు సేవా రంగం       

c.  వయవసాయం మర యు నిరాిణం            d.  అనీనసర ైనవే                                          
27. శుష్ు ఈశ్ానయ పవనాల మేఖలలో ఏ దేశం ఉంది ? 

a. భారతదేశం   b. బంగాల దేశ్    c. శీాలంక్   d. నేపాల్ 

 


