7 వ తరగతి

సంగ్రహణాతమక మదంపు – II

విద్యార్థ
ి పేరు : _________________________
రోల్ నం. : ______________ సెక్షన్ : _______

సంఘికశాస్త్రం

సమయం : 2.30 గం .
మారుులు : 100 మారుులు

విద్యా ప్
ర మాణాలు
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10
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పందిన మారుులు
గ్ర
ర డ్

I.విషయావగాహన
ై నా రండిటిక్ జవాబులు వా
అ) క్
ర ంది ప్
ర శ్నలలో ఏవ
ర యండి

40 మార్కులు
2x10=20 మారుులు

1.ఫ్రాన్స్ కు మూడు వైపులా సముద్రాలు ఉననందువల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి ?
2.నైజీరియా ప్రజల్కు భూమధయరేఖా ప్రంతపు అడవులు ఎలా ఉయోగడుతునానయి ?
3.రిశ్రమల్ వల్ల జరుగుతునన కాలుష్యయన్నన న్నవారించడాన్నకి కల్ మార్గాల్ను తెల్పండి ?
4.చోళ సామ్రాజయంలో ‘సభ’ అనే కమిటీకి సభ్యయడుగా ఎన్ననక కావడాన్నకి అరహతలేవి ?

ై నా రండు ప్
ఆ) క్
ర ంది ప్
ర శ్నలలో ఏవ
ర శ్నలకు జవాబులు వా
ర యండి

2x5=10 మారుులు

5.కాగితాపు రిశ్రమకు అతి ముఖ్యమైన ముడి దార్గాలేవి ?
6.కాకతీయ ర్గజుల్ గురించి తెలిపే ఆధార్గల్ను తెల్ండి ?
7.త్రిక్ష పోర్గటంలో పాల్గాననవారు ఎవరు ?
8.గ్రామాల్కు రవాణా సౌకర్గయల్ కల్పన ఎందుకు ముఖ్యమైనది ?

ఇ) క్
ర ంది అన్నన ప్
ర శ్నలకు జవాబులు ఇవ్వండి

5x1=5 మారుులు

9.గరిషట సాాయిలో భాష్పపభవనం ఎకకడ జరుగుతుందన్న భావిస్తునానవు ?
10.నైజీరియా రైతులు తమ ఆహరం కోసం ండించే ంటలు ఏవి ?
11.నైజీరియాకు మూడు వైపులా ఆనుకున్న ఉనన దేశాల్ పేరుల ర్గయండి ?
12.ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ద్రాక్ష ళ్ళు ఏ ప్రంతం లో ండుతాయి ?
13. బహమనీ వంశస్తుల్ ఆధీనంలో ఉనన రండు ముఖ్య నగర్గలు ఏవి ?

ై న జవాబును బ్ర
ఈ) క్ంది వాన్నలో సర
ర కెట్
ల లో సూచంచండి

10x1/2=5 మారుులు

14.1977లో వచిిన తుఫాను మూల్ంగా కృష్యా జిలాలలో ఈ గ్రామం లో చాలామంది చన్నపోయారు
ఎ) అవన్నగడడ
బి) దివిసీమ
సి) ఐలూరు
డి) పెనమకూరు
15.భావనపాడు లోన్న ముఖ్య మైన ంట
ఎ) వరి
బి) జొనన
సి)గోధుమ
డి) చెరకు
16.యూరప్, ఉతుర అమెరికా ఖ్ండాల్ను వేరు చేయునది
ఎ) అట్లంటిక్ మహాసముద్రం బి) యూరల్ రవతాలు సి) మధయధర్గ సముద్రం డి) నల్ల సముద్రం
17. ఈ రవాణాకు ఖ్రుి తకుకవ
ఎ) రోడుడ రవాణా
బి) విమాన రవాణా
సి) జల్ రవాణా
డి) రైలు రవాణా
18.కొల్ంబస్ శ్చిమంగా ప్రయాణంచేసి మొదటగా చేరుకునన ప్రంతం
ఎ) అమెరికా
బి) వెస్ట ఇండీస్
సి) భారతదేశం
డి) చైనా
19. ఫ్రాన్స్ లో ంచదారను దీన్ననుండి తయారు చేసాురు
ఎ) ద్రాక్ష
బి) బంగాళదుం
సి) బీటు దుం
డి) చెర్రీస్
20. ఫ్రాన్స్ లో 50 శాతం విదుయతుు దీన్న నుండీ ల్భిస్తుంది ?
ఎ) థరమల్ శకిు
బి) జల్ విదుయత్
సి) అణువిదుయత్
డి) సముద్ర అల్లు
21. దక్షిణాఫ్రికా లోన్న ‘కింబర్లల ’ దీన్నకి ప్రసిదిి
ఎ) బంగారం
బి) వజ్రాలు
సి) ర్గగి
డి) ఇనుము
22.నైలు నది వరప్రసాదం
ఎ) ఈజిపుట
బి) నైజీరియా
సి) అంగోర్గ
డి) దక్షిణాఫ్రికా
23. పోచంలిల చేనేత కారిమకులు నేసే ప్రత్యయకమైన చీరల్ను ఏమంట్రు ?
ఎ) నూలుచీరలు
బి) ఇకకత్ చీరలు
సి) టుట చీరలు
డి) నార చీరలు

(
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)
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)
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)
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)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

II. ఇచ్చిన అంశాన్ని చదవి అరథం చేసుకొన్న వ్యాఖ్యాన్నంచడం

ై నా ఒక ప్
24.ఏద
ర శ్నకు జవాబు రాయండి

10 మార్కులు

1x10=10 మారుులు

ఆఫ్రికా ఖ్ండంలో నైజీరియా దేశం డమర దికుకలో ఉంది.ఇది కపుపడు బ్రిటీష్ వారి వల్స ర్గజయం భారతదేశం లాగానే ఈదేశం
కూడా ఎన్నన పోర్గట్ల్ తర్గవత సావతంత్ర్యం సాధంచింది. నైజీరియా దక్షిణ భాగం భూమధయరేఖ్కు దగారగా ఉండటం వల్ల ఇకకడ
కనడే వృక్షజాతి ఉతుర భాగంలో కనడదు నైజీరియా ఉతుర భాగం ఎడారి ప్రంతం.

నైజీరియాలోన్న సహజ వృక్ష సందను గురించి వ్రాయండి ?

(లేదా)
బుటటలు తయారు చేసేవారు, నేతన్నవారు వారి జీవనాన్నకి సరిపోయంత ఆదాయాన్నన పందలేక పోతునానరు. మొతుం ఆదాయంలో
రవాణా ఖ్రుిలు, ముడి దార్గాల్ క్రందే చాలా డబుు ఖ్రివుతుంది. చేనేత కారిమకులు మర మగాాల్తో పోటీ డలేక పోతునానరు.

బుటటల్ అల్లకంలో, నేతన్న లో సరిడునంత ఆదాయం ల్భిస్తుందన్న నీవు భావిస్తునానవా ?.

III.సమాచార నైపుణాాలు
25.
భూమి రకాలు
చోళుల శాసనాలు భూములలో రకాలను ఈవిధంగా పేర్కొనారు
ై
వల
: బ్రాహమణేతరులైన రైతుల్కు చెందిన భూమి
ల న్ వాగ
బ్
: బ్రాహమణుల్కు బహుకరించిన భూమి
ర హ్మదేయ
శాలభోగ
: పాఠశాల్ న్నరవహణకు ఉయోగించే భూమి
ప్ల్ల
: జైన సంసాల్కు విర్గళం ఇచిిన భూమి
ల చచందం
త కున్న
దేవ్ద్యన , తిరునమత్త
: దేవాల్యాల్కు బహుకరించిన భూమి

15 మార్కులు
5x2 = 10మారుకలు

కంద ప్రశ్ిలకు జవ్యబులివవండి
1.ఏయ రకాల్ భూముల్ను గురించి శాసనాల్లో పేర్కకనానరు ?
2.జైన సంసాల్కు విర్గళాలు ఇచిిన భూమిన్న ఏమనేవారు ?
3.వెల్లన్స వాగై ఎవరికి చెందిన భూమి ?
4.చోళ్ళల్ మత సామరసాయన్నన తెలిపే అంశమేది ?
5.విదాయభివృదిికై ఉయోగించే భూమి ఏది ?
26. మీకు తెలిసిన రండు ప్రదేశాల్ మధయ వివిధ రకాల్ బస్త్ల్లో ప్రయాణంచడాన్నకి ట్టట సమయం, చార్లీల్ వివర్గల్ను
వ్రాయండి
5 మారుకలు
IV.సమకాలీన అంశాల పట్ల ప్రతిసపందన - ప్రశ్ించడం
10 మార్కులు
27.ఏదైనా క ప్రశనకు జవాబు వ్రాయండి
1x10=10 మారుకలు
ప్రచీన కాల్ంలో స్త్రీల్కు రిపాల్న ఎందుకు కషటతరంగా ఉండేది ? ఇది నేటికి భిననమైనది ఎటుల ?
(లేదా)
బాల్కారిమక వయవసా న్నర్మమలింబడాల్న్న అనుకుంటునానవా ? ఎందువల్ల ?

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

V.పట్నైపుణాాలు
28. ఆంధ్రప్రదేశ్ టంలో
విమానాశ్రయాలు కల్ ప్రంతాల్ పేరలను
వ్రాయండి . 10 మారుకలు

To remove this notice, visit:
15 మార్కులు

www.foxitsoftware.com/shopping

త ంచండి
29.ఆంధ్
ర ంది వాన్నన్న గుర్థ
ర ప్
ర దేశ్ ప్ట్ంలో క్
5x1=5
మారుులు
1.విశాఖ్టనం
2.కాకినాడ
3.మచిలీటనం
4.విజయవాడ
5.బంగాళాఖాతం

VI. ప్రశ్ంస, సున్నితతవం
10 మార్కులు
ై నా ఒక ప్
30.ఏద
1x10=10 మారుులు
ర శ్నకు జవాబు ఇవ్వండి
‘రవాణా వయవసా పారిశ్రామిక అభివృదిికి తోడపడుతుంది’ ఈ అభిప్రయాన్నన సమరిాంచండి ?
(లేదా)
కాగితం లేన్న ప్రంచాన్నన ఊహంచండి. కాగితాన్నకి బదులుగా దేన్నన ఉయోగించాలో ఆలోచించండి ?

