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సెక్షన్ –I
సూచన: 1.క్రంద అనిి ప్రశ్ిలకు సమాధానాలు వ్రాయండి.
2.ప్రతి ప్రశ్ికు రండు మార్టులు

4×2=8

1.ఆద మానవులు వాడిన నిముట్లను ,నవీన నిముట్లతో పోలచండి?
జ.
ఆదమానవుల-రాతి నిముట్లల

నవీన నిముట్లల

1.పురాత్నకాలంలో నిముట్లను రాతితో త్యార్ట చేసేవార్ట. 1.ఆధునిక కాలంలో నిముట్లను లోహంతో త్యార్ట
చేస్తునాిర్ట
2.ఇవి అంత్ నాణ్యంగా ఉండవు

2.ఇవి ఎకుువ నాణ్యత్ ను కలిగి ఉంటాయి.

3.వీటి సహాయంతో వయవసయ నులు చేయడం కష్ుం .

3.వీటి సహాయంతో వయవసయ నులను స్తలభంగా
చేయవచ్చచ.

4.వీటి సహాయంతో ని చేయడానికి ఎకుువ బలానిి

4.వీటిని త్కుువ శ్రమతో ఉయోగించవచ్చచ.

ఉయోగించాలి.
ప్రతి పాయింట్లకు 1/2 మార్టు.
(నోట్:పై ప్రశ్ికు అనేక పాయింట్లతో సమాధానం వ్రాయవచ్చచను.విద్యయర్టులు వ్రాసే ఏ ఇత్ర సరి అయిన జవాబునైనా
రిగణ్నలోకి తీస్తకుని మార్టులు ఇవవగలర్ట)
2.90 డిగ్రీల ఉత్ుర అక్షంశ్ం ...........
90 డిగ్రీల దక్షిణ్ అక్షంశ్ం ..........
జ. 90 డిగ్రీల ఉత్ుర అక్షంశ్ం (ఉత్ుర ధృవం)
90 డిగ్రీల దక్షిణ్ అక్షంశ్ం (దక్షిణ్ ధృవం )
ప్రతి పాయింట్లకు 1 మార్టు.
3.వేటాడిన జంతువులకు ఆదమానవులు,ండిన ంట్కు నేటి మానవులు కృత్జఞత్లు తెలడానిి నీవు ఏవిధంగా ప్రశ్ంసిసువు
?
జ. 1.జంతువులకు ఆదమానవులు,నేటి మానవులు కృత్జఞత్లు తెలడానిి నేను ప్రశ్ంసిసును .
2.ఎందుకంటే ఆదమానవులు త్మకు ఆహారం సమకూర్చచ జంతువులు,నదులు,రవతాలను
పూజంచేవార్ట.
3.నేటి కాలంలో కూడా మనం ంట్ పొలాలలో నులు ప్రారంభంచే సమయంలో పూజలు
చేస్తునాిము.
4.అనేక రకాలు అయిన ండుగలు,ఆచారాలు ంట్లతో ముడిడి ఉనాియనే విష్యం మనకు

తెలిసిందే కద్య.
ప్రతి పాయింట్లకు 1/2 మార్టు.
(నోట్:పై ప్రశ్ికు అనేక పాయింట్లతో సమాధానం వ్రాయవచ్చచను.విద్యయర్టులు వ్రాసే ఏ ఇత్ర సరి అయిన జవాబునైనా
రిగణ్నలోకి తీస్తకుని మార్టులు ఇవవగలర్ట)
4.ఆదమానవులు ధానాయనిి నిలవ చేసిన విధానంలో నీకు ఆశ్చరయం కలిగించిన అంశ్ం ఏమిటి?ఎందుకు?
జ.1.పురావస్తు శాఖవార్ట త్వివన త్రవవకాలలో నాటి మానవులు ఉయోగించిన కుండలను
కనుగొనాిర్ట .
2.ఈ కుండలను నాటి మానవులు ఆహారానిి నిలవ చేస్తకోవడానికి ఉయోగించార్ట అనే విష్యం
నాకు చాలా ఆశ్చరాయనిి కలిగించింద.
ప్రతి పాయింట్లకు 1మార్టు.
(నోట్: విద్యయర్టులు వ్రాసే ఏ ఇత్ర సరి అయిన సమాధానానికైనా మార్టులు ఇవవగలర్ట).
సెక్షన్-2
సూచన: 1.క్రంద అనిి ప్రశ్ిలకు సమాధానములను వ్రాయండి.
2.ప్రతి ప్రశ్ికు 4 మార్టులు

5×4=20

5.అక్షంశ్,ర్చఖంశాల వలన ఉయోగాలు ఏమిటి?
జ.1.అక్షంశ్,ర్చఖంశాలు కలిసి గ్లలబును క వల లాగ కప్పి ఉంచ్చతాయి.
2.ఇవి క ప్రాంతానిి స్తలభంగా గురిుంచడానికి ఉయోగడతాయి.
3.క ప్రాంత్ం యొకు అక్షంశ్ం,ర్చఖంశ్ం తెలిసేు గ్లలబు పై క ప్రాంతానిి స్తలభంగా గురిుంచవచ్చచ.
4.అక్షంశాల వలన వివిధ ప్రదేశాల యొకు శీతోష్ణసిితి తెలుస్తుంద.
5.ర్చఖంశాల వలన వివిధ ప్రదేశాలలోని సమయానిి తెలుస్తకోవచ్చచ.
ఏవైనా నాలుగు పాయింట్లలప్రతీ
. పాయింట్లకు 1 మార్టు.
(నోట్: విద్యయర్టులు వ్రాసే ఏ ఇత్ర సరి అయిన సమాధానానికైనా మార్టులు ఇవవగలర్ట).
6.భూమిపై ఉని వాసువ దూరానిి మాన చిత్రంలో ఎందుకు త్గిగంచాలి?
జ.1.భూమి పై ఉని క ప్రదేశ్ం యొకు మొత్ుమును క కాగిత్ంపై చూప్పంచ లేము.
2.అలా చూప్పంచాలి అంటే మనకు చాలా పెదు కాగిత్ం కావాలి.
3.అందువలన భూమిపై ఉని క ప్రదేశ్మును మాన చిత్రంలో చూపాలి అంటే వాసువ దూరానిి
త్గిగంచి చూపాలి.
4.వాసువ దూరానిి త్గిగంచి చూడానికి సేులు ఉయోగడుతుంద.
ప్రతీ పాయింట్లకు
1 మార్టు.
(నోట్: విద్యయర్టులు వ్రాసే ఏ ఇత్ర సరి అయిన సమాధానానికైనా మార్టులు ఇవవగలర్ట).
7.చేతి వృతుుల వారికి ప్రభుత్వం సహాయ సహకారాలు అవసరం అని నీవు ఎట్లల చెిగలవు?
జ.1.ప్రస్తుత్ కాలంలో చేతి వృతిు కళాకార్టలు త్యార్ట చేసిన వస్తువులకు సరి అయిన ఆదరణ్ లేదు.
2.యంత్రాలతో త్యార్ట చేసిన వస్తువులతో పోలిసేు వీటి యొకు ధర అధికం.
3.బ్యంకులు వీరికి ర్టణ్ సదుపాయం కలగచేయడంలో పెదుగా ఆసకిుని చూడం లేదు.
4.పై కారణాల వలన చేతి వృతుులు కనుమర్టగు అవుతునాియి.
5.కాబటిు ప్రభుత్వం చేనేత్ వృతుుల వారికి సహాయం అందంచడం అవసరం అని నేను భావిస్తునాిను.
ప్రతి పాయింట్లకు 1 మార్టు.
(నోట్:పై ప్రశ్ికు అనేక పాయింట్లతో సమాధానం వ్రాయవచ్చచను.విద్యయర్టులు వ్రాసే ఏ ఇత్ర సరి అయిన జవాబునైనా
రిగణ్నలోకి తీస్తకుని మార్టులు ఇవవగలర్ట)
8.క్రంద టిుక ఆధారంగా దగువ ప్రశ్ిలకు సమాధానములు ఇవవండి.

క్రమ

ఖండం

ప్రాముఖయత్

1

ఆసియా

పెదు ఖండం

2

ఆఫ్రికా

రండవ అతిపెదు ఖండం

3.

ఐరోపా

రండవ అతి చిని ఖండం

4.

అంటారిుటికా

మంచ్చతో కిబడిన ఖండం

సంఖయ

1.భారత్ దేశ్ం ఏ ఖండం లో కలదు?
జ.ఆసియా ఖండం
2.దక్షిణారు గ్లళంలో మంచ్చతో కిబడిన ఖండం ఏద?
జ.అంటారిుటికా

ప్రతి పాయింట్లకు 1 మార్టు.

8.డెలాు ప్రాంతాలలో జనసంద్రత్ ఎకుువగా ఉండడానికి గల కారణాలు ఏమిటి?
జ. 1.నేల ఉరిత్లం సమత్లంగా ఉంట్లంద.
2.నదులు ఎకుువగా ప్రవహిసుయి.
3.నదుల ప్రవాహంతో వచేచ ండ్రు మటిు ఇకుడ నిక్షేప్పంచబడుతుంద.
4.ఈ ండ్రు మటిు ఎంతో సరవంత్ంగా ఉంట్లంద.
5.సరవంత్ం అయిన ఈ నేలలో ంట్లు అధికంగా ండుతాయి.
6.సమత్లంగా ఉండే నేలలు గృహ నిరామణానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి.
7.అందువలన డెలాు ప్రాంత్ంలో జనసంద్రత్ ఎకుువగా నివసిసుర్ట .
ఏవేని 4 పాయింట్లల

4×1=4 మా.

(నోట్ :- విద్యయర్టులు వ్రాసే ఏ ఇత్ర సరి అయిన సమాధానానికైన మార్టులు ఇవవగలర్ట.)
సెక్షన్-3
సూచన: 1.క్రంద అనిి ప్రశ్ిలకు సమాధానాములు వ్రాయండి.
2.ప్రతి ప్రశ్ికు 8 మార్టులు.

4×8=32

10.ఎ.క్రంద పేరాను చదవి ప్రశ్ికు సమాధానం వ్రాయండి.
“ఉత్ుర భారత్దేశ్ విశాల మైద్యనం”...........................వీరిని సంసుృత్ంలో “జన” అని వార్ట సిిరడిన ప్రాంతానిి” జనదం”
అని ప్పలుసుర్ట
ప్రశ్ి:1.గంగా సింధు మైద్యనం సమ్రాజ్యయల సినకు ఏ విధంగా అనుకూలం అయినద?
జ.1.గంగా సింధు మైద్యన ప్రాంత్ం సరవంత్ం అయిన నేలలు కలిగి ఉండట్ం.
2.ఇకుడ ఎకుువ వరషపాత్ం సంబవించడం.
3.జీవ నదులు ఎకుువగా ఉండట్ం.
4.సంవత్సరం పొడవునా నదులలో నీర్ట ప్రవహoచడం.
5.నివాసనికి అత్యంత్ అనుకూలమైన రిసిితులు ఉండట్ం.
6.ంట్లు బ్గా ండట్ం.
7.పై కారణాల వలన గంగా సింధు మైద్యన ప్రాంత్ం సమ్రాజ్యయల సినకు అనుకూలంగా ఉంట్లంద.
ఏవేని 4 పాయింట్లల

ప్రతీ పాయింట్లకు 2 మార్టులు

(నోట్ :- విద్యయర్టులు వ్రాసే ఏ ఇత్ర సరి అయిన సమాధానానికైన మార్టులు ఇవవగలర్ట.)
11.బి.క్రంద పేరాను చదవి ప్రశ్ికు సమాధానం వ్రాయండి.
“నిపుిను కనుగొనడంతో............చెకును గటిురిచి ఉయోగించడానికి ద్యనిని నిపుిపై వేడి చేసేవార్ట.

ప్రశ్ి:ఆదమానవులు నిపుిను కనుగొని త్రావత్ మానవ రిణామ క్రమంలో వచిచన మార్టిలపై వాయఖయనించ్చము?
జ.1.చిచ మాంసనిి మాత్రమే తినే ఆదమానవుల జీవిత్ంలో “నిపుి”అనేక మార్టిలను తీస్తకువచిచంద.
2.మాంసనిి వండి తినడం అనేద ప్రారంభం అయియంద.
3. నిపుి సహాయంతో క్రూర జంతువులు చేసే ద్యడి నుండి రక్షణ్ పొందేవార్ట.
4.గుహలలో వెలుగులు నిండానికి కూడా వీరికి నిపుి ఉయోగడింద.
5.నిపుి పై వేడి చేయడం ద్యవరా చెకులను గటిు రిచేవార్ట.
6.ఈ విధంగా నిపుి వలన అనేక మార్టిలు సధయం అయాయయి అని నా అభప్రాయం.
ఏవేని 4 పాయింట్లల

ప్రతీ పాయింట్లకు 2 మార్టులు

(నోట్ :- విద్యయర్టులు వ్రాసే ఏ ఇత్ర సరి అయిన సమాధానానికైన మార్టులు ఇవవగలర్ట.)
11.ఎ.ప్రస్తుత్ం ప్రభుత్వం వృతిు నుల వారి మీద ఏవిధంగా నుిలు వేస్తుంద?మహా జనద్యలలోని నుిల విధానం ,ఇదీ
కటేనా?
జ.1.నాటి,నేటి నుిల విధానం వేర్ట వేర్ట.
2.నాడు నుిలను వస్తు రూంలో వసూలు చేయగా,నేడు ధన రూంలో వసూలు చేస్తునాిర్ట..
3.నాడు గ్రామ పెదు నుిలు వసూలు చేయగా,నేడు ప్రభుత్వ అధికార్టల నుిలు వసూలు
చేస్తునాిర్ట.
4.నేడు ప్రభుత్వం కొనిి రకాల వృతుుల మీద మాత్రమే నుిలు విధిస్తుంద.
ఏవేని 4 పాయింట్లల

ప్రతీ పాయింట్లకు 2 మార్టులు

(నోట్ :- విద్యయర్టులు వ్రాసే ఏ ఇత్ర సరి అయిన సమాధానానికైన మార్టులు ఇవవగలర్ట.)
బి.మీ గ్రామంలోని రైతులందరూ కేవిధమైన ంట్లు మాత్రమే ండించడం క మంచి ఆలోచనగా మీర్ట భావిస్తునాిరా?మీ
అభప్రాయాలు తెలిండి?
జ. 1.ఇద మంచి ఆలోచనగా భావించడం లేదు
2.కే రకమైన ంట్ను ండిసేు మనకు కావాలిసన మిగతా ంట్ల కోసం వేర్చ ప్రాంత్ంపై ఆధారడాలి.
3.మిగతా ప్రాంతాల వార్ట కూడా మనలాగే ఆలోచిసేు తీవ్రమైన సమసయలు ఎదుర్ట అవుతాయి.
4.అందరూ వాణిజయ ంట్లు ండిసేు తీవ్ర ఆహార కొరత్ ఏరిడుతుంద.
5.అందువలన మన ప్రాంత్ం యొకు సౌకరాయనిి బటిు అనిి రకాల ంట్లను రైతులు ండించాలి.
ఏవేని 4 పాయింట్లల

ప్రతీ పాయింట్లకు 2 మార్టులు

(నోట్ :- విద్యయర్టులు వ్రాసే ఏ ఇత్ర సరి అయిన సమాధానానికైన మార్టులు ఇవవగలర్ట.)
12.ఎ.టిుక ప్రశ్ిలకు సమాధానములు రాయండి.
1.జ.రవతాలు
2.జ.కృష్ణణ,గ్లద్యవరి
3.జ.పీఠభూమి
4. జ.డెలాులు
ప్రతి పాయింట్లకు 1 మార్టు.
లేద్య
బి.టిుక ప్రశ్ిలకు సమాధానములు రాయండి
1.జ.నలలమల కొండలు
2.జ.ప్రకాశ్ం
3.జ.శేష్ణచలం కొండలు
4.జ.పాప్ప కొండలు

ప్రతి పాయింట్లకు 1 మార్టు.
13 ఎ. రౌండ్ చేయబడినవి
13 బి. అౌండర్ లైన్ చేయబడినవి.

