
పార్టు – ఎ  

సెక్షను – 1 

1. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానికి తక్షణ కారణం ఏమిటి? 

జ. 1914 జూన్ 28న ఆస్ట్రియాకు చెందిన ఆర్చి డ్యూక్ ఫెర్చినెండ్ క సెర్చఫమన్ ఉనాది చేతిలో 
హత్ూకు గుర్చకావడెం 

లేద్ధ 

ఫెర్చినెండ్ హత్ూ      1 మార్కు 

2. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుతవం అమలుచేస్తున్న ఏవైనా రండు సంక్షేమ పఠకాల పేరలను తెలపండి. 

జ. 1. ఎన్.టి.ఆర్ ఆరోగూశ్రీ 

 2. వృద్డిూ పెంఛను 

 3. చెంద్రనన భీమా 

 4. భధ్యూహన భోజన ధకము.    2×½=1 మార్టు 

నోట్: విద్ధార్టాలు రాసే ఏ ఇతర సరియైన్ జవాబులనైనా పరిగణన్ లోనికి తీస్తకొన్వలెను. 

3. ఒక ఫ్యాకురీ యజమాని….. 

జ. 1. ఉత్తిి ర్చమాణాన్నన త్గ్గెంచుకుెంటాను. 

2. పెట్టుఫడి ఖర్కిలను త్గ్గెంచుకుెంటాను. 

3. కార్చాకుల సెంఖూను త్గ్గస్తిను. 

4. న్నయవహణా వూయాన్నన త్గ్గెంచుకుెంటాను. 

5. అటికీ నష్టులు వచేిలాగా ఉెంటే తాతాులికెంగా ఫ్యూకురీన్న మూస్ట్రవేస్తిను. 

నోట్: ఏ ఒకు సరియైన్ సపందన్కైనా 1 మార్టు 



 పైన్ పేర్కున్న సమాధాన్ములే కాక ఏ ఇతర సరియైన్ సపందన్లన్యునా పరిగణన్లోనికి 
తీస్తకొన్వలెను. 

4. ప్రకున్ ఇవవబడిన్……. 

జ. హౌస్త-పులానీ తెగ     … 1 మార్టు. 

సెక్షను – 2 

5. తీవ్ర మాంధ్ాంతో జరమనీ ఎదుర్కున్న సవాళ్ళు ఏమిటి? 

జ. 1. పార్చశ్రామిక ఉత్తిి తీవ్రెంగా డిపోయెంది. 

 2. కార్చాకులు ఉపాధి కోలోయార్క లేద్డ వాళ్ళ వేత్నలు త్గాగయ. 

 ౩. న్నర్కద్యూగుల సెంఖూ ముెందెననడ్య లేనెంత్గా పెర్చగ్ెంది. 

 4. వీధులో ోపుర్కషులు ’ఏ న్న చేసెందుకైన స్ట్రద్ధెం’ అన్న రాస్ట్రన కార్కిలు మెడలో త్గ్లిెంచుకున్న    
కనడేవాళ్ళళ. 

 5. న్నర్కద్యూగ యువత్ పేకాటతో కాలక్షేెం చేస వాళ్ళళ, లేద్డ వీధులో ోకూర్కినేవాళ్ళళ. 

6. ఉద్యూగాలు పోవడెంతో యువకులు నేరాలకు పాలడి్డర్క. 

7. అెంత్టా న్నరాశ, న్నస్ఫ్పుహలు అలుముకుననయ. 

(ఏ నాలుగు సరియైన్ పాయంట్లకైనా రండు మార్టులు )   4×½=2 మార్టులు 

6. క్రంది పేరాను చదివి…… 

జ. 1. త్భ వలస పాలనను విమతానమీయులు ఎదిర్చస్తిరేమోనన్న……1 మార్కు 

 2. తాము చేస్తినన పెద్ద ఉద్యూగాలకు విమతానమీయులు పోటీ వస్తిదేమోనన్న.. 1 మార్టు. 

        2×1=2 

(విద్ధార్టాలు వ్రాసే ఏ ఇతర సరియైన్ పాయంట్లన్యనా పరిగణన్లోకి తీస్తకోవలెను.) 



7. క్రంది పేరాను చదివి….. 

జ. 1. ఫలమైన వాళ్ళకే ప్రెంచెం చెంద్డలన్న అనడెం చాలా అనూమెం. 

 2. ఈ అభిప్రామెం ఆటవికమైనది. అనగర్చకమైనది. 

 3. ఈ ప్రెంచెం అెంద్ర్చకీ చెందినది. 

 4. పుట్టుకతో ప్రతి భన్నషికీ సమాన హకుులు ఉెంటాయ. 

నోట్ విద్ధారా్ర్ధ సంత అభిప్రాయానికి ప్రాధాాన్ాత ఇవవవలెను. ఇచ్చిన్ అంశమున్కు సంబంధంచ్చన్ ఏ 
సరిమైన్ సపందన్న్యునా పరిగణన్లోకి తీస్తకోవలెను.    
 4×½=2మార్టులు. 

8. ప్రపంచయుధాాలలో…… 

జ.    

మిత్ర రాజ్యాలు అక్ష రాజ్యాలు 
బ్రిటన్, ఫ్రాన్్, యష్టూ, అమెర్చకా సెంయుక ి

రాష్టిలు 
జయానీ, జపాన్, ఇటలీ 

 మిత్ర రాజ్యాలు వ్రాసిన్ందుకు …. 1మార్టు, అక్ష రాజ్యాలు వ్రాసిన్ందుకు 1 మార్టు . మెతుం 2 
మార్టులు. 

9. ఇటీవల ట్రీులో….. 

జ. 1. అమెర్చకాపై టరీు ప్రతీకాయెం తీర్కికోవలస్ట్రన అవసయెం లేదు ….. 1 మార్కు. 

 2. సభసూను ఐకూరాజూ సమితికి న్నవేదిెంచవచుి. లేద్డ చయిల ద్డవరా సభసూను శెంతియుత్ెంగా 
ర్చషుర్చెంచుకోవచుి  ….. 1 మార్టు 

మెతుం 2 మార్టులు 

నోట్: రండవ పాయంటుకు సంబంధంచ్చ ఏ ఇతర సరియైన్ సపందన్నైనా పరిగణన్లోకి 
తీస్తకోవలెను.  



10.  20వ శతాబాంలో సంభవించ్చన్ రండు ప్రపంచ యుద్ధాలకు గల కారణాలను పేర్కున్ండి. 
జ. మెదటి ప్రపంచ యుద ాకారణాలు: 
1.దుయహెంకాయ పూర్చత్ జాతీమవాద్ము 
2.స్తమ్రాజూవాద్ము  
3. యహసూ ెంద్డలు 
4.సైన్నకవాద్ము 
5.త్క్షణ కాయణెం ఆస్ట్రియా రాకుమార్కడు ఫెర్చినెండ్ క సెర్చఫమన్ ఉనాది చేతిలో హత్ూకు 
గుర్చకావడెం 
(ఏ నాలుగు కారణములు వ్రాసినా రండు మార్టులు) 
పైన్ పేర్కున్న దీరఘకాలిక కారణములతో పాటూ ప్రపంచ యుదడమున్కు తోడైన్ ఇతర కారణములు: 
1. వయ్యుల్స్ ెంద్ెంలో జయానీ పై విధిెంచఫడిన షయతులు 
2. ననజాతి సమితి వైపలూము 
3. స్తభూవాద్ెం టో, యష్టూ టో పాశాతుూలలో నెలకొనన బయాలు 
4. త్క్షణ కాయణెం పోలెండ్ పై హిటోర్క ద్డడి. 

( నాలుగు కారణములకు రండు మార్టులు)   
మెతుం మార్టులు 8×½ =4 మార్టులు 
(లేద్ధ) 

11. నైజీరియా తో పోల్చితే భారతదేశం, వియత్నంలు స్వాతంత్ర్యం కోసం చాలా కషటడా్డయి. దీనికి 
కారణాలను పేర్కొనండి. 

జ. 1. భారతదేశంలో, వియ్్తనంలో భూస్వామయ వర్గాల వారు తమ ప్రయోజనాలకోసం 
వలసపాలకులను సమర్ధిస్్త ఉండేవారు. నైజీర్ధయ్తలో కూడా యెగల నాయకులు, సంపనుులతో 
బ్రిటీష్ వారు సంబంధాలను నెర్ధపినా మరీ ఇంత లంగుబాటు అక్కడలేదు. 

2. భారత జాతీయోద్యమం మొద్లయ్యయ నాటికి బ్రిటన్ బలమైన ప్రపంచ శకి.్ కానీ నైజీర్ధయన్ 
జాతీయోద్యమ సమయ్తనికి రండవ ప్రపంచ యుద్ ిపర్ధణామాలతో బ్రిటన్ అంత శకి ్వంతంగా లేదు. 

3. వియత్ుం జాతీయవాదులు ఫ్రంచి వలసపాలకులతో పాటు జపాను స్వమ్రాజయవాద్ంతోకూడా 
పోర్గడవలసి వచిచంచి. 



4. భారతదేశం, వియత్ుంలలోని గ్రామీణ రైత్ంగంతో పోల్చచ చూసినపుడు నైజీర్ధయ్త గిర్ధజన 
తెగలకు పోర్గట సాభావం ఎకుకవ. 

నోట్: నాలుగు పాయింట్లకు నాలుగు మార్కొలు   4×1=4మార్టులు 

( ఏ ఇతర సరియైన సమాధానమునైనా రిగణనలోనికి తీసుకోవలెను) 

12.  వివిధ దేశాల జాతీయ ఉద్యమాలలో పాఠశాల విద్య పాత్ర్ను ప్రశంసంచుము. 

జ. 1. చైనాలో పాఠశాలలు, విశావిద్యయలయ్తలు విస్ర్ధంచడ్్త స్వమాజిక్, స్వంసకృతిక్ మారుులకు 
ఊతం లభంచించి. 

2. వియత్ుం పాఠశాలలో ోటీచరోు ఫ్రంచి వలస పాలకులను పొగుడుతూ ఉను పాఠాలను మార్ధచ 
మెప్పువాళ్ళు. ఫ్రంచి ప్రభుత్ానిు విమర్ధశంచే వారు. 

3.  దేశభకి ్భావంతో సమాజ ప్రయోజనం కోసం పోర్గడడం విద్యయవంతుల విధి అను నమమక్ంతో 
వియత్ుం విద్యయరిులు ప్రేరణ పొంద్యరు. 

4. భారతదేశంలో కూడా ఆధునిక్ విద్యను పొందినవారే ప్రజాస్వామయం వంటి భావనలను అవగాహన 
చేసుకుని జాతీయోద్యమానిు ప్రారంభంచారు. దీనికి విద్యయరిుల మద్దతు సంపూరణంగా లభంచింది. 

నోట్: నాలుగు పాయింట్లకు నాలుగు మార్కొలు   4×1=4మార్టులు 

( ఏ ఇతర సరియైన సమాధానమునైనా రిగణనలోనికి తీసుకోవలెను) 

(లేదా) 

11. తీవ్ర ఆరిిక మాంద్యమునకు గురికాకుండ్డ ఉండడ్డనికి రష్యయ అనుసరించిన సంసొరణలు, ద్ితులు 
ఎలా ఉయోగడా్డయి. ప్రశంసస్తూ రాయండి. 

జ. 1, అంతర్గాతీయ మారకటుతో అనుసంధానమై లేనందున రష్యయ మాంద్యం నుండి 
తపిుంచుకోగల్చగింది. 

 2. అక్కడ ప్రణాళికా బద్ిమైన ఆర్ధిక్ విధానం ఉండేది. ఏమి ఉతుతి్ చేయ్తలో, ఎంత ఉతుతి్ 
చేయ్తలో ప్రభుతామే నిరణయంచేది. 



3.అందువల ోగిర్గకీ – ఉతుత్ుల మధ్య సమతౌలయం అక్కడ దెబబ తినలేదు. 

4. ఒక్ వంక్ పాశాచతయ ప్రపంచం తీవ్ర ఆర్ధిక్ మాంధ్యంలో చికుకకుని సంక్షోభంలో ఉండగా తన సోషల్చసుు 
ఆర్ధిక్ విధానంతో, క్రమశిక్షణతో USSR  ఈ మాంధ్య ప్రభావానికి గుర్ధకాకుండా నిలబడింది. ఇది చాలా 
గొపు విషయం. 

నోట్: నాలుగు పాయింట్లకు నాలుగు మార్కొలు   4×1=4మార్టులు 

( ఏ ఇతర సరియైన సమాధానమునైనా రిగణనలోనికి తీసుకోవలెను) 

13.       1.  USSR  విసూరించుము 
      జ. యూనియన్ ఆఫ్ సోవియట్ సోషల్చస్టు ర్ధపబో్లక్ (సోవియట్ సోషల్చస్టు ర్ధపబో్లకుకల 
సమాఖ్య) 1 మార్కొ.  2. 1941 లో జరిగిన ఏవైనా రండు సంఘట్నలు ? 

 జ.   

1. USSR  పై జరమనీ ద్ండెత్డం     

2.  యూదులపై స్వమూహిక్ హత్యకాండ    1 మార్కొ 

3.. వైమర్ గణతంత్ర్ం ఏ దేశంలో ఏరపడింది? 

జ. జరమనీ    1 మార్కొ 

4. రండవ ప్రంచ యుద్ింలో ఓడిపోయిన కూట్మి ? 

జ. అక్షర్గజయ కూటమి (లేద్య) జరమనీ, జపాన్, ఇటలీ కూటమి  1 మార్కొ        మొతూం 
4×1=4మార్టులు 



12.   4మార్టులు 

13.  

  

 

పార్కట- బి. 

14. B 
15. C 
16. D 
17. C 
18. A 
19. B 
20. A 



21. D 
22. C 
23. B 
24. C 
25. C 
26. C 
27.C 
28. B 
29. C 
30. C 
31. A 
32. A 
33. C 

 

 


