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UNIT NO : NAME OF THE UNIT
1. READING AND ANALYSIS OF MAPS
2. ENERGY FROM THE SUN
3. EARTH MOVEMENTS AND SEASONS
4. THE POLAR REGIONS
5. FORESTS: USING AND PROTECTING THEM
6. MINERALS AND MINING
7. MONEY AND BANKING
8. IMPACT OF TECHNOLOGY ON LIVELIHOODS
9. PUBLIC HEALTH AND THE GOVERNMENT
10. LANDLORDS AND TENANTS UNDER THE BRITISH AND THE NIZAM
11. A. NATIONAL MOVEMENT- THE EARLY PHASE 1885-1919
11. B. NATIONAL MOVEMENT – THE LAST PHASE 1919-1947
12. FREEDOM MOVEMENT IN HYDERABAD STATE
13. THE INDIAN CONSTITUION
14. PARLIAMENT AND CENTRAL GOVERNMENT
15. LAW AND JUSTICE – A CASE STUDY
16. ABOLITION OF ZAMINDARI SYSTEM

SYLLABUS 
VIII CLASS EM/TM

SUMMATIVE ASSESSMENT - 1
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ACADEMIC STANDARD WISE BLUE PRINT
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1. OUR EARTH

2. NATURAL REALMS OF THE EARTH

3. HYDROSPHERE

4. ATMOSPHERE

5. BIOSPHERE

6. AGRICULTURE IN INDIA

7. INDUSTRIES IN INDIA

SYLLABUS 
IX CLASS PAPER - I
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12. CHANGING CULTURAL TRADITIONS IN 
EUROPE 1300-1800

13. DEMOCRATIC AND NATIONALIST 
REVOLUTIONS-17TH & 18TH CENTURIES

14. DEMOCRATIC AND NATIONALIST 
REVOLUTIONS-19th CENTURY

15. INDUSTRIALISATION AND SOCIAL 
CHANGE

16. SOCIAL PROTEST MOVEMENTS
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ACADEMIC STANDARD WISE BLUE PRINT

IX CLASS  PAPER I & II EM/TM
A.S

. I II III IV V VI

TO
TA

L

Ma
rks 16 4 6 4 6 4 40

6



1. జతయచండి
2. సరైన / సరికాని వాకాయనిన గురితంచండి
3. సరైన / సరికాని జతను గురితంచండి.
4. వాకాయనిన సరి చేమండి.
5. సరైన వాకాయనిన గురితంచండి.
6. చిత్రానిన ఇచిి ప్రశ్నంచడం.
7. కాలక్రభ వరుసలో అభయిండి. 
8. దిక్కులను అనుసరించి అభయిడం
9. విభిననంగా ఉననదానిని గురితంచండి
10. ఫ్లో చారుు ఇచిి ఖాళీ డబ్బాను పూరించేలా చూడడం.
11. వర్గీకరించడం
12. ఇవవఫడిన వాకాయలు ఏ అంశానికి సంఫంధంచినవి
13. కాయయకాయణ సంఫంధాలు
14. కాయణాలు, పలితాలు, ఉదాహయణలు
15. సంఫంధానిన గురితంచడం / స్థాపంచడం

POSSIBLE TYPES QUESTIONS
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AS I
విషయావగాహన
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ఈ చిత్రానిన రిశీలించడం
దావరా ఈ విషయాలను
తెలుసుకోవచ్చి :
A. భూభ్రభణం, భూ రిభ్రభణం
B. ఋతువులు
C. రాత్రి, గలు కాలంలో తేడాలు
1. A మాత్రమే
2. A భరియు B మాత్రమే
3. A, భరియు C మాత్రమే
4. A, B భరియు C AS I9



సరికాని జతను గురితంచండి
1. కడ – బెరైటీస్
2. ఖభమం – బొగుీ
3. వయంగల్ – వజ్రాలు
4. కోలార్ – ఫంగాయం

AS I10



ఇవవఫడిన ప్రంతాలను అవి ఉనన స్థానానిన
అనుసరించి దక్షిణం నుండి ఉతతరానికి
సరైన వరుస :

1. శ్రీనగర్ – చెన్నన – ఢిల్లో
2. చెన్నన– శ్రీనగర్ – ఢిల్లో
3. చెన్నన – ఢిల్లో – శ్రీనగర్
4. ఢిల్లో – శ్రీనగర్ – చెన్నన

AS I
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జతయచండి
1. సతత హరిత అడవులు a. కొనిన న్లలపాటే వరాాలు డి, 

సంవతసయంలో అధక భాగం పొడిగా, 
వెచిగా ఉండే ప్రంతాలు

2. ఆక్కరాల్చి అడవులు b. అధక వయాపాతం, అధక ఉష్ణోగ్రత
ఉండే ప్రంతాలు

3. ముళ్ో అడవులు c. చాలా తక్కువ వయాపాతం, అధక
ఉష్ణోగ్రతలు ఉండే ప్రంతాలు

1. 1-a, 2-b, 3-c
2. 1-b, 2-a, 3-c 
3. 1-a, 2-c, 3-b 
4. 1-c, 2-b, 3-a AS I12



1. శాసనోలోంఘన ఉదయభం సహామ నిరాకయణ ఉదయభం వందేమాతయం ఉదయభం

2. వందేమాతయం ఉదయభం శాసనోలోంఘన ఉదయభం సహామ నిరాకయణ ఉదయభం

3. వందేమాతయం ఉదయభం సహామ నిరాకయణ ఉదయభం శాసనోలోంఘన ఉదయభం

4. శాసనోలోంఘన ఉదయభం వందేమాతయం ఉదయభం సహామ నిరాకయణ ఉదయభం

భాయత స్థవతంత్ర్యయదయభ కాలంలో జరిగిన
సంఘటనల వరుస క్రమానిన గురితంచండి

AS I
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క్రంది వానిలో అసతయంగా ఉనన వాకయము:
1. ధయలు పెరిగినప్పడు రిజర్వ బ్బయంక్క 

ధనప్రవాహానిన తగిీసుతంది.
2. పెరుగుతునన ధయలు ప్రతికురిపై కే విధమైన 

ప్రభావానిన చూప్పతాయి
3. ప్రభుతవం ఎగుభతి దిగుభతుల విధానం 

దావరా నితాయవసయ వసుతవుల ధయలను 
నిమంత్రిసుతంది.

4. స్థధాయణ ద్రవ్యయలాణం ఉననప్పడు టోక్క ధయల 
సూచిక వేగంగా పెరుగుతుంది.

AS I
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Which among the following is not a true 

statement?

1. When there is price rise, the Reserve bank 

reduces the money circulation

2. Rising prices affect everyone in the same 

way 

3. Government uses import-export policy to 

regulate the prices of essential goods.

4. When there is general inflation, wholesale 

price index rises rapidly.

AS I
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M: ‚ఈ ప్రంచమూ, భౌతిక సుఖాలూ ముఖయమైనవి కావు. భనం 
ఆలోచించాలిసంది భయణానంతయ జీవితం గురించి మాత్రమే‛
N: ‚ఈ ప్రంచంలో ఇప్పడు భనలిన ప్రభావితం చేసే ప్రతి 
విషమమూ ముఖయమైనదే. భౌతిక సుఖాలు వదిలివేయాలిసనవేమీ 
కాదు‛
వారి సేుట్ మంట్ లను ఫట్టు M, N లను గురించి భనం ఇలా 
ఊహంచవచ్చి.
1. M భధయయుగాలక్క చెందిన ండితుడు, N మానవతావాది
2. M మానవతావాది, N భధయయుగాలక్క చెందిన ండితుడు
3. M, N లు ఇదదరూ భధయయుగాల ండితుల్చ, కానీ భినన 

శాఖలక్క చెందినవారు
4. M, N లు ఇదదరూ మానవతావాదుల్చ, కానీ భినన శాఖలక్క 

చెందినవారు
AS I16



M said, “This world and worldly pleasures are not 

important. We have to think about the life after death 

only.”

N said, “Everything that affects us now in this world is 

important. Worldly pleasures are not something to be 

avoided” 

Based on their statements we can assume about M and 

N that:

1. M was a scholar of middle ages and N was a 

humanist

2. M was a humanist and N was a scholar of middle 

ages

3. Both are scholars of middle ages but belong to 

different branches

4. Both are humanists but belong to different branches

AS I
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ఇంగాోండు లోని తొలి కారిమక ఉదయమాల 
సందయభంలో, చిత్రంలో చూఫడిన నియసన 
దధతి క్రంది వానిలో దేనికి చెందినది?
1) స్థభయవాదం
2) పెట్టుఫడిదార్గ విధానం
3) లుదిదజం
4) అనారిుజం

AS I
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In the context of early workers 

movements in England, the way 

of protest shown in the figure 

related to:

1) Socialism  

2) Capitalism  

3) Luddism  

4) Anarchism

AS I
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క్రంది సేుట్ మంట్ లు A భరియు B లను రిశీలించండి. దిగువ 
ఇవవఫడిన ఐచిికాలలో సరైనదానిని గురితంచండి.
1991 తరువాత భాయతదేశంలో
A: ‚వయవస్థమ ఉతతుతలలో విదేశీ వాయపాయం మొదలయింది‛
B: ‚రైతుల ఆదామం ఎక్కువ డిదొడుక్కలక్క లోనవస్థగింది‛ 
1. A, B లు రండూ సతయము. A కి క కాయణము B 
2. A, B లు రండూ సతయము. B కి క కాయణము A
3. A సతయము, B అసతయము. A ,B ల నడుభ ఏ సంఫంధమూ 

ల్చదు. 
4. A అసతయము, B సతయము. A ,B ల నడుభ ఏ సంఫంధమూ 

ల్చదు.
AS I20



Consider the following statements A and B and 

choose the correct one among the options given 

below.

In India, after 1991,

A: “Foreign trade in farm products began”

B: “Farmers income started to fluctuate a lot”

1) Both „A‟ and „B‟ are true. B is a reason for A.

2) Both „A‟ and „B‟ are true. A is a reason for B.

3) Both „A‟ and „B‟ are False. B is a reason for A.

4) Both „A‟ and „B‟ are False. A is a reason for B.

AS I21



ట్టుకలో ఇవవఫడిన విబజన దేని ఆధాయంగా జరిగింది?

1. రాజులు – భౌగోళిక శాస్త్రజుులు
2. భౌగోళిక శాస్త్రజుులు – స్థవతంత్రయ సభయ యోదులు
3. నావిక్కలు - భౌగోళిక శాస్త్రజుులు
4. రాజులు – రాజకీమ నామక్కలు

విభాగం - 1 విభాగం - 2
హెకేట్టమస్ ఫంకించంద్ర చటర్గీ
అల్ ఇద్రిసి బ్బలగంగాధయ తిలక్
టాలెమి జవహర్ లాల్ న్హ్రూ

AS I
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ఖాళీ పెట్టును నిండానికి సరైన జవాబును ఎనునకోండి.

1. యచనా సంఘం ఏరాట్ట
2. వివిధ రాజ్యంగాల రిశీలన
3. రాజ్యంగం ఆమోదం
4. రాజ్యంగ సబ ఛైయమన్ ఎనినక

భాయత రాజ్యంగ నిరామణంలోని దశలు
రాజ్యంగ

సబక్క
ఎనినకలు

రాజ్యంగ
సబ

ఏరాట్ట
రాజ్యంగ

యచన
రాజ్యంగం

అభలు?

AS I
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శ్ిభ బెంగాల్ :: వరి : కరాోటక :: ?
1. తేయాక్క
2. పొగాక్క
3. కాఫీ
4. యఫారు

AS I
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AS II
విషయానిన చదివి, 
అయాం చేసుక్కని

వాయఖాయనించడం

AS II
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సూచన: దిగువ సేుట్ మంట్ ను చదవండి. 
దానికి నాలుగు సందనలు 
ఇవవఫడాాయి. సరైన సందనను మీ 
సంత ఆలోచనలు, అభిప్రయాల 
ప్రకాయం గురితంచండి. కట్ట కంటే
ఎక్కువ సందనలు సరైనవని అనిపసేత, 
దేనిని ఎక్కువ సరైనదని మీరు భావిస్థతరో 
దానిని గురితంచండి.

AS II
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Q. ‚ప్రంచభంతటా భహళ్లు తీవ్ర 
ప్పరుషాధతాయనికి లోనవుతునానరు‛

1. అవును. ఇది నిజమే. నేట్టకీ భహళ్లు ప్రంచభంతటా ప్రతి 
యంగం లోనూ ప్పరుషాధతాయనికి సంపూరితగా 
లోనవుతునానరు.

2. ల్చదు. ఇది నిజం కాదు. ఇట్టకీ ప్పరుషాధతయం ఉండడం 
నిజమే గానీ భధయయుగాలలోనూ, ఆధునిక యుగాయంబం 
లోనూ ఉననంత కాదు. అది క్రభంగా తగుీతుననది.

3. ల్చదు. ఇది ఏ మాత్రమూ నిజం కాదు. ఈ రోజులోో స్త్రీ 
ప్పరుషులిదదరిలో ఎవరి ఆధతయమూ ల్చదు.

4. అవును, ఆధతయం ఉంది. కానీ అది ప్పరుషులపై స్త్రీల 
ఆధతయం.

AS II
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‚రాజుకి ఉండే సరావధకారాలు దేవుడే ఇచిాడని, ఆ దైవదతత 
హక్కుతోనే రాజులు రిపాలిసుతనానయని, కాఫట్టు వాళ్ళని 
పాయోమంట్ట ప్రశ్నంచకూడదని ఇంగాోండు రాజు జేమ్సస I 
నమామడు.‛

1) జేమ్సస I నభమకం సరైనది. కేవలం దేవుని దమతోనే ఎవరైనా 
పాలక్కలు కాగలరు.

2) పాలక్కలను నియోయించేది దేవుడు కాదు, ప్రజల్చ. కాఫట్టు ఏ 
పాలక్కడైనా పాయోమంట్టను అంగీకరించాలిసందే.

3) పాయోమంటైనా, ఏ ఇతయ సంసా అయినా పాలక్కల ఆజులను 
పాట్టంచవలసిందే. రాజును ప్రశ్నంచకూడదు.

4) అసలు పాయోమంట్ అననది అవసయం ల్చదు. పాలక్కలు 
నియోయాలు తీసుకోవడంలో ప్రజ్భిప్రయానిన 
ట్టుంచ్చకోవలసిన ని ల్చదు.

AS II
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భాయతదేశంలోని ఏకైక ఫంగారు గని అయిన
కోలార్ ఫంగారు గనిలో ఫంగాయం అయిపోవటం వలో దానిని
మూసివేశారు. భూమిమీద బొగు,ీ ముడిచమురు నిలవలు కూడా
రిమిత మోతాదులలోనే ఉనానయి. విచక్షణా యహత గనుల
త్రవవకంపై నీ ప్రతిసందన :
1. విచక్షణాయహత గనుల త్రవవకం ఎకుడా జయగడం ల్చదు. 

కనుక ఆందోళ్న అవసయం ల్చదు. 
2. గనులను ఇషాునుస్థయం త్రవువకోవచ్చ.ి ఖనిజ్లను భయల

ప్పనరుదధరించ్చకోవచ్చ.ి
3. ప్పనరుదధరించడానికి వీలుల్చని ఇంధనాలను రిమితంగా

వాడుకోవాలి. వాట్టని బవిషయత్ తరాలక్క అందించాలి.
4. అభివృదిధకి ఈ ఖనిజ్ల వాడకం తని సరి. కావున

మిగిలిన అంశాలను రిగణంచకూడదు.

AS II
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AS II
Instruction: Read the statement 

carefully. It is given 4 responses. 

Identify the correct response 

according to your own thoughts 

and opinions. If you see more 

than one correct responses, then 

choose the more appropriate one 

as per your opinion.

30



AS II
Q. “Women, the world over are being severely 

dominated by men”

1. Yes. This is true. Women are still being completely 

dominated by men in every field all over the 

world.

2. No. This is not true. Male domination is still 

there, but not as much as it was during medieval 

and early modern times. It has been decreasing 

gradually.

3. No. This is not true. There is not at all any 

domination by any gender now a day.  

4. Yes, domination is there. But men are being 

dominated by women.
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Q. “James I, the king of England believed that the 

absolute powers of the king were given by God 

and kings ruled by that divine right. So he should 

not be controlled by the Parliament”

1. James I was right. Only by the Gods grace one 

could become a ruler.

2. Not the God, but the People decide the rulers. So 

any ruler must obey the power of the Parliament.

3. Parliament or any organisation, must obey the 

orders of the ruler. It should not question him.

4. Parliament is not at tall necessary. A ruler need 

not consider the peoples‟ opinion in decision 

making.

AS II
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AS III
సమాచాయ నైప్పణాయలు

AS II
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క్రంది సమాచారానిన రిశీలించి దిగువ ప్రశనలక్క జవాబులివవండి.
1. పైన చూఫడిన పాలనా వయవసా ఏ దేశప్ప 

జ్తీమ శాసనసబతో తయారు 
చేమఫడింది?
1) ఫ్రానుస 2)ఇంగాోండు
3) జయమనీ 4)యషాయ

2. ఈ వయవసా యొకు క అప్రజ్స్థవమిక 
అంశము:
1) చటాులు చేసే అధకారానిన జ్తీమ 

శాసనసబక్క ఇవవడం
2) అధకారాలను శాసనసబ, కాయయనిరావహక, 

నాయమ విభాగాల భధయ విబజంచడం
3) ’క్రయాశీలక పౌరులక్క ’ మాత్రమే 

ఒట్టహక్కును ఇవవడం
4) రాజ్యంగానిన తయారు చేసి రాజు 

అధకారాలను రిమితం చేమడం

AS III
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AS III
Study the following information and answer the questions 

given below.

1. The political system shown above 

was prepared by the National 

Assembly of:
1) France 2) England

3) Germany 4) Russia

2. One undemocratic aspect of this 

system was:
1) To vest the power to make laws in 

National Assembly 

2) To separate the powers and assigning 

them to different institutions-the 

legislature, executive and judiciary.

3) To give Right to vote to only  „active 

citizens‟

4) To make a constitution and limiting the 

powers of the monarch.
35



ఇవవఫడిన సమాచారానిన రిశీలించి, 
ప్రశనలక్క జవాబులు గురితంచండి.
వాతావయణం యొకు ఏ పొయలో 
సూరుయని అతినీల లోహత కియణాలు 
శోషంచఫడతాయి?

1) ట్రోపో ఆవయణము
2) స్థాటో ఆవయణము
3) మిసో ఆవయణము
4) థరోమ ఆవయణము

ప్రధాన ఆవయణాలను దృషులో ఉంచ్చకొని
భిననమైన దానిని గురితంచండి. 
మిసో ఆవయణము, థరోమ ఆవయణము, 
స్థాటో ఆవయణము, ట్రోపో ఆవయణము:

1) మిసో ఆవయణము
2) థరోమ ఆవయణము
3) స్థాటో ఆవయణము
4) ట్రోపో ఆవయణము

AS III
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In which layer of the 

atmosphere are the ultra 

violet rays of the Sun 

absorbed?

1) Troposphere

2) Stratosphere

3) Mesosphere

4) Thermosphere

In the context of  broad 

layers of atmosphere, find 

the odd man out.

Mesosphere, Thermosphere, 

Stratosphere, Troposphere:

1) Mesosphere

2) Thermosphere

3) Stratosphere

4) Troposphere

AS III

37

Study the following information and answer 

the questions given below.



AS IV
సభకాల్లన / స్థమాజక
అంశాలపై ప్రతిసందన

AS IV
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భూగోళ్ం మీద గల భంచి నీట్టలో అధక
భాగం భంచ్చ రూంలో ఉంది. 
మిగిలిన భంచినీట్టలో అధక భాగం:
1) సయసుసలలోను, నదులలోను ఉంది.
2) వాతావయణంలో తేభ రూంలో ఉంది.
3) భూగయభ జల రూంలో ఉంది.
4) భృతితకలలో తేభ రూంలో ఉంది.

AS IV
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The greatest portion of the fresh 

water is in the form of ice and 

permanent snow cover. Out of the 

remaining fresh water, the largest 

proportion:
1) Is in the lakes and rivers

2) Exists as the moisture in atmosphere

3) Exists as ground water

4) Exists as moisture in soil.

AS IV
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క్రంది వానిలో సరైన వాకాయనిన గురితంచండి.
A. ప్రంచంలో ప్ప దినుసులను అతయధకంగా

ఉతతిత చేసుతననది భాయతదేశం.
B. ప్రంచంలో ప్ప దినుసులను అతయధకంగా

వినియోగిసుతననది భాయతదేశం.
1) A సతయము భరియు B అసతయము.
2) A అసతయము భరియు B సతయము
3) A భరియు B లు రండు సతయములు.
4) A భరియు B లు రండు అసతయములు.

AS IV
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Which among the following        

statements is/are true?

A. India is the largest producer of pulses 

in the world.

B. India is the largest consumer of pulses 

in the world.

1) A is True and B is False.

2) A is False and B is True.

3) Both A and B are True.

4) Both A and B are False.

AS IV
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పారిశ్రామికీకయణ ఆలసయంగా
ప్రయంబమైనట్టకీ ఉక్కు ఉతతితలో
బ్రిటన్ ను అధగమించిన దేశం ఏది?

1) స్పయిన్
2) ఫ్రాన్స
3) జయమనీ
4) బెలిీమం

AS IV
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Which among the following 

countries surpassed Britain in 

the production of steel, even if it 

was industrialized lately? 

1) Spain

2) France

3) Germany

4) Belgium

AS IV
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ప్రంచంలో అతయధక
జనాభా గల దేశం :
1) భాయతదేశం
2) చైనా
3) యషాయ
4) U.S.A.

AS IV
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The most populous 

country of the world is:

1) India

2) China

3) Russia

4) U.S.A.

AS IV
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AS V
ట నైప్పణాయలు

AS V
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టానిన రిశీలించండి. దాని ఆధాయంగా 
క్రంది ప్రశనలక్క జవాబులివవండి.

A

B

C

D

E

G

F

1. A తో సూచించఫడిన రాష్ట్రము:
1) తమిళ్నాడు 2) కరాటోక
3) ఆంధ్రప్రదేశ్ 4) కరాోటక
2. అతయధకంగా జొనన ండించే 

రాష్ట్రము ఏ అక్షయంతో 
సూచించఫడింది?
1) H    2) E    3) F   4) G

3. భధయప్రదేశ్ రాష్ట్రము ఏ అక్షయం 
తో సూచించఫడింది?
1) C 2) D 3) E 4) F

ట నైప్పణాయలు
AS V
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టంలో గురితంచఫడిన
ప్రదేశముతో సంఫంధం గల
సంఘటన : 
1) దండి యాత్ర  
2) వందేమాతయం ఉదయభం
3) చీరాల-పేరాల ఉదయభం 
4) కివట్ ఇండియా ఉదయభం

AS V
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ట నైప్పణాయలు
గుజరాత్ నుండి శ్ిభ బెంగాల్ క్క ప్రయాణంచడానికి ఏ
దిక్కులో ప్రయాణంచవలసి ఉంట్టంది. 1) 2)

3) 4)

గుజరాత్

శ్ిభ బెంగాల్ గుజరాత్

శ్ిభ బెంగాల్

గుజ
రా

త్

శ్
ిభ

బెం
గాల్

గుజ
రా

త్

శ్
ిభ

బెం
గాల్

AS V
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సూచన: క్రంది ప్రంచటం లో A నుండి F వయక్క గల అక్షరాలతో వివిధ దేశాలు భరియు
భహాసముద్రాలు సూచించఫడాయాి. క్రంది ప్రశనలక్క జవాబులుగా ఏ ప్రంతాలు ఏ అక్షరాలతో 

సూచించఫడాాయో గురితంచండి.

A

B

C

D

E

F

అమరికాను సూచించే అక్షయం ఏది?
1. A 2. E 3. C 4. B

ట నైప్పణాయలు AS V
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ఏ దేశం గుండా భకయరేఖ పోతుంది. 
1. బ్రెజల్
2. కెనడా
3. చిల్ల
4. ఈకెవడార్  
దక్షిణ అమరికా ఖండానికి తూరు
సరిహదుదగా గల భహా సముద్రము ఏది?
1. అటాోంట్టక్
2. సిఫిక్
3. హందూ
4. ఆరిుట్టక్
సిఫిక్ భహా సముద్రముతో సరిహదుద గల
దేశం:
1. కొలంబియా
2. బ్రెజల్
3. ఫ్రంచ్ గినియా
4. ఫిలిపెనన్స
దక్షిణ అమరికాలోని పెదద దేశం
1. అయీంటీనా
2. బ్రెజల్
3. ఉరుగ్వవ
4. పెరూ

ఇవవఫడిన మాయప్పను రిశీలించి క్రంది
ప్రశనలక్క జవాబులు గురితంచండి.

AS V
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AS VI
ప్రశంస –

సునినతతవం

AS VI
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On the Planet Earth, the entire 

weather phenomenon takes 

place in

1) Troposphere   

2) Stratosphere     

3) Mesosphere      

4) Thermosphere

AS VI
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భూగ్రహం మీద, వాతావయణ 
మారులనీన ఈ పొయలోనే 
సంబవిస్థతయి:
1) ట్రోపో ఆవయణము
2) స్థాటో ఆవయణము
3) మిసో ఆవయణము
4) థరోమ ఆవయణము

AS VI
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Which of the following statements was not true 

regarding the aftermath of the invention of 

printing press?

1) Students did not have to depend solely on 

lecture-notes

2) Ideas, opinions and information moved 

more widely and more rapidly

3) The kings and priests felt happy and 

welcomed it

4) The reading habit was developed among the 

people 

AS VI
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అచ్చిమంత్రానిన కనుగొనన తరువాతి రిణామాలక్క 
సంఫంధంచి క్రందివానిలో అసతయమైన వాకయము :

1) విదాయరుధలు కేవలం ఉనాయస వివయణలపై 
ఆధాయడవలసిన అవసయం ల్చక్కండా పోయింది

2) భావాలు, అభిప్రయాలు, సమాచాయం విస్థతయంగా, 
వేగంగా వాయపంచాయి.

3) రాజులు, భతగురువులు సంతోషంచారు, దానిన 
స్థవగతించారు

4) ప్రజలలో చదివే అలవాట్ట అభివృదిధ చెందింది.

AS VI
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When almost all of the Europe was ranged 

against France in a war, France could stand 

and fight. Which of the following was there 

behind such military strength of France?

1) The idea of the people being the sovereign 

2) The inspiration given by the Emperor 

Napoleon

3) The reappearance of monarchy

4) World‟s biggest army and most modern 

weapons

AS VI
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ఫ్రానుసకి వయతిరేకంగా దాదాప్పగా యూయప్ మొతతం 
యుదధంలో నిలఫడినప్పడు, ఫ్రానుస ఎదురు నిలిచి 
పోరాడగలిగింది. ఫ్రంచి సైనాయనికి ఇంతట్ట ఫలం 
సభకూరిిన అంశము:

1) ప్రజలలో గల ‘తామే స్థయవభౌములం’ అనన భావన
2) న్పోలిమన్ చక్రవరిత ఇచిిన ప్రేయణ
3) రాజరికం తిరిగి రావడం
4) ప్రంచప్ప అతిపెదద సైనయము భరియు అతయంత 

ఆధునిక ఆయుధాలు
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The water body that contains 

the world‟s highest salinity is:

1) Dead sea

2) Lake Van

3) Baltic sea

4) Hudson Bay
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ప్రంచంలో అతయధక లవణీమత 
గల జలభాగము :
1) భృత సముద్రము
2) వాన్ సయసుస
3) బ్బలిుక్ సముద్రము
4) హడసన్ అఖాతము
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