Covering Letter
Date: 14th, Dec,2017

Andhra University conducted one-day workshop for the chairpersons of UG, BOS
of all Affiliated colleges for a discussion on Cluster Electives in the VI Semester of all UG
courses for the Academic year 2017-18 on 28th, Nov 2017. As per the discussions, the
cluster elective system has been adopted in VI Semester. In our History subject
VII-A-Elective-I have been chosen as VII paper. Semester VI- Cluster Electives-VIII-A1, VIII-A-2, VIII-A-3 is considered as VIII paper.

i.e., VI semester BA History
Paper VII-A – History of Modern Europe (from 19th century to 1945 AD)
Paper VIII Cluster Electives
VIII – A-1 – Cultural Tourism in AP
VIII – A-2 – Popular Movements in Andhra Desa (1848 to 1956 AD)
VIII – A-3 – Contemporary History of Andhra Pradesh (1956-2014 AD)

Dr. P. Vijaya
(MA, M. Phil, Ph.D.)
Reader in History
BOS Chairperson
B.V.K. College
Visakhapatnam.

History
Question Paper Model
Time: 3 hrs.

Max Marks :75
Section – A (5 X 5 = 25 marks)
Answer any Five of the following Questions
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BA History
III Year BA (UG) Courses - Under CBCS
Semester – VI
Paper- VII – A (Elective Paper)
History of Modern Europe (From 19th century to 1945 AD)
History of Modern World (1921-1945)
Time: 3 hrs.

Max Marks :75
Section – A (5 X 5 = 25 marks)
Answer any Five of the following

1. Results of Industrial Revolution
పారిశ్రామిక విప్లవ ఫలితాలు
2. Joseph Mazzini
జోసెఫ్ మాజినీ
3. William – I
మొదటి విలియం
4. Lenin
లెనిన్
5. Paris Peace Conference
పారిస్ శాాంతి సమావేశము (1919)
6. Triple Alliance
త్రిరాజ్య సంధి
7. Role of America in II World War
2వ ప్రప్ంచ యుదదంలో అమెరికా పాత్ి
8. Wilson 14 Points
విల్సన్ 14 సూతా
ి లు

Section – B (5 X 10 =50 marks)
Answer All the Questions
1. a) What is meant by Industrial Revolution? Explain the conditions that led to
the birth of Industrial Revolution in England
పారిశ్రామిక విప్లవం అనగానేమి ? ఇంగ్లండ్ నందు పారిశ్రామిక విప్లవం సంభవించుటకు దారితీసిన
ప్రిసిితుల్ను వివరింపుము
(OR)
b) Write about the effects of Industrial Revolution
పారిశ్రామిక విప్లవ ఫలిత్ముల్ను వివరింపుము
2. a) Write about the services of Count Cavour in the Unification of Italy
ఇటలీ ఏకీకరణ లో కంట్ కావూర్ చేసిన సేవల్ను గురంచి వ్ర
ర యుము
(OR)
b) Describe the services of Bismark in the Unification of Germany
జ్రమనీ ఏకీకరణలో బిస్మమరక్ చేసిన సేవల్ను వివరింపుము
3. a) what were the causes that led to the outbreak of Bolshivik Revolution in Russia
రష్యయ లో బొలిివిక్ విప్లవం సంభవించుటకు దారితీసిన కారణముల్ను గురంచి వ్ర
ర యుము
(OR)
b) Write about the Course and Results of Revolution
రష్యయ విప్లవ గ్మనము మరియు ఫలితాల్ను గురంచి వ్ర
ర యుము
4. a) Describe the Causes for the out break of first world war
మొదటి ప్రప్ంచ యుదద కారణముల్ను వివరింపుము
(OR)
b) Describe the aims and organization of the league of Nations
నానాజాత్ర సమిత్ర ఆశయముల్ను ,దాని నిరామణమును వరిణంపుము
5. a) Describe the causes for the out break of the Second World War
2వ ప్రప్ంచ యుదద కారణముల్ను వివరింపుము
(OR)
b) Write about the achievements of UNO
యు.న్.ఒ స్మధించిన ఘనకారయముల్ను గురంచి వ్ర
ర యుము

History
III BA Programme (UG) Courses – Under CBCS
Semester – VI
Paper – VIII-A-1 (Cluster Elective Paper-1)
Cultural Tourism in Andhra Pradesh
Time: 3 hrs.

Max Marks :75
Section – A (5 X 5 = 25 marks)
Answer any Five of the Following Questions

1. Tourists & Excursionists
ప్రయటకులు మరియు విహార యాత్రికులు
2. Pilgrimage Tourism
తీరి యాతా
ి టూరిజ్ం
3. Environment Tourism
ప్రాయవరణ ప్రాయటక రంగ్ం
4. Ancient Monuments Preservation Act of1904
పా
ర చీన శిధిలాల్ సంరక్షణచటటం 1904
5. APTDC
ఏ పి టి డి సి
6. Hill Stations
హిల్ సేటషను
ల
7. Tourist places in Andhra Pradesh
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రాయటక సిలాలు
8. Fairs and Festivals
వేడుకలు మరియు ప్ండుగ్లు

Section – B

(5 X 10 = 50 Marks)

Answer All Questions
Unit – I
1. a) Write about the concepts of Tourism
ప్రాయటక రంగ్ంలోని బావనల్ను వివరింపుము
(OR)

b) Write about the types of Tourists
ప్రయటకుల్లోని వివిధ్ రకాల్ ప్రయటకుల్ను వివరింపుము
Unit – II
2. a) Write about the types of Tourism
టూరిజ్ంలోని వివిధ్ రకాల్ను వివరింపుము
(OR)

b) Write about the sports and Adventure Tourism
ప్రాయటక రంగ్ంలో కీాడలు మరియు స్మహసకృత్యముల్కు సంబంధించిన ప్రాయటక రంగ్మును గూరిి
వివరింపుము
Unit – III
3. a) Write about the Heritage Sites in India
భారత్దేశంలోని హెరిటేజ్ సెైటలను గురంచి వ్ర
ర యుము
(OR)

b) Write about the Archaeological survey of India
భారత్దేశ పురావస్త
ు శ్రఖను గురంచి వ్ర
ర యుము
Unit – IV
4. a) Write about the aims and objectives of APTDC
APTDC యొకక ల్కాియల్ను గురంచి వ్ర
ర యుము
(OR)

b) Write about Eco Tourism
ప్రాయవరణ ప్రాయటక రంగ్మును గూరిి వ్ర
ర యుము
Unit – V
5. a) Write about the Tourist places in Andhra Pradesh
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రాయటక కందరముల్ను వ్ర
ర యుము
(OR)

b) Write about the Modalities of conducting Tourism
టూరిజ్ం నిరవహణ లోని విధి విధానాల్ను వివరింపుము

III BA Programme (UG) Courses – Under CBCS
Semester – VI
Paper – VIII A-2 (Cluster Elective Paper -2)
Popular movements in Andhra Desa (1848 to 1956 AD)
History and culture of Andhra Pradesh 1857 to 1956
Time: 3 hrs.

Max Marks :75

Section – A (5 X 5 =25 marks)
Answer any Five of the Following questions
1. Adi Andhra Movement
ఆది ఆంధ్ర ఉదయమం
2. Viswanatha Satyanarayana
విశవనాధ్ సత్య నారాయణ
3. Komarraju Venkata Lakshmana Rao
కొమరాాజు వాంకట లక్ష్మణరావు
4. Gurajada Apparao
గురజాడ అపాారావు
5. Home Rule Movement in Andhra
ఆంధా
ర లో హోమ్ రూల్ ఉదయమం
6. Rampa Revolt
రంపా విప్లవం
7. Boycott Movement of Simon Commission in Andhra
ఆంధా
ర లో సెైమన్ కమీషన్ వయత్రరేక ఉదయమం
8. Sri Potti Sri Ramulu
శ్రా పొటిట శ్రారాములు

Section – B (5 X 10= 50marks)
Answer All questions
1. a) Explain the social and literary services of Kandukuri Veeresalingam
కందుకూరి వీరేశలింగ్ం చేసిన స్మంఘిక మరియు స్మహిత్య సేవల్ను వివరింపుము
(OR)

b) Trace in brief the Non-Brahmin or self-respect Movement in Andhra
ఆంధా
ర లో స్మగిన బా
ర హమణేత్ర ఉదయమం లేక ఆత్మ గౌరవ ఉదయమం గూరిి వ్ర
ర యుము
2. a) Write about the reasons for the growth of New Literary Movement in
Andhra
ఆంధ్ర స్మహిత్యంలో నూత్న భావోదయమమునకు గ్ల్ కారణముల్ను విశదీకరించండి
(OR)

b) Write about the beginning of National Movement in Andhra
ఆాంధ్ర దేశాంలో జాతీయతా భావము జనాంచుటకు దో హదాం చేసన
ి పరిసతులను
ిి
వివరిాంపుము
3. a) Write about the Vandemataram Movement in Andhra
ఆంధా
ర లో స్మగిన వందేమాత్ర ఉదయమమును గూరిి వ్ర
ర యుము
(OR)

b) Describe the important stages in Non-Cooperation Movement in Andhra
ఆంధా
ర లో సహాయ నిరాకరణోదయమంలో గ్ల్ వివిధ్ దశల్ను వివరింపుము
4. a) Describe the civil disobedience Movement in Andhra Between 1930-34
1930-34 సంవత్సర మధ్యకాల్ంలో ఆంధా
ర లో స్మగిన శ్రసనోల్లంఘనోదయమమును సమీక్ించండి
(OR)

b) Write about Quit India Movement in Andhra Pradesh
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో క్వట్ ఇండియా ఉదయమం గూరిి వ్ర
ర యుము.
5. a) Write about the Formation of Andhra State
ఆంధ్ర రాషటరము ఏరాడిన విధానమును వివరింపుము
(OR)

b) How the State of Andhra Pradesh Formed
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఎట్ల
ల ఆవిరభవించెను.

BA History
III BA Programme (UG) Courses – Under CBCS
Semester – VI
Paper – VIII A-3 (Cluster Elective Paper-3)
Contemporary History of Andhra Pradesh (1956-2014)
Time: 3 hrs.

Max Marks :75
Section – A (5 X 5 =25marks)
Answer any Five of the following questions

1. Naxalbary Movement
నకసల్బరి ఉదయమం
2. Communist Movement
కమ్యయనిసట్ ఉదయమం
3. Six Point Formula 1973
6 అంశ్రల్ ప్థకం 1973
4. Jai Telangana Movement 1969
జై తెల్ంగాణా ఉదయమం 1969
5. Jai Andhra Movement
జై ఆంధా
ర ఉదయమం 1972
6. Telangana Rastra Samithi
తెల్ంగాణా రాషటర సమిత్ర
7. Separate Telangana Movement (2014)
తెల్ంగాణా ఏరాాట్ల ఉదయమం-2014
8. AP Unification Movement
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐకయ ఉదయమం

Section – B (5 X 10 =50marks)
Answer All questions
1. a) Write about the River Projects & Infrastructural Development in Andhra
Pradesh
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నదీ వయవసి మరియు మౌలిక సదుపాయాల్ అభివృదిిని వివరింపుము
(OR)
b) Write about the causes for the Emergence of Telugu Desam Party
తెలుగు దేశం పార్టట ఆవిరాభవ్రనిక్ దారి తీసిన ప్రిసిితుల్ను వివరింపుము
2. a) Write about the causes for the growth of leftist in Andhra Pradesh
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్రమప్క్ష ఉదయమ అభివృదిిక్ దారితీసిన ప్రిసిితుల్ను వివరింపుము
(OR)
b) Write about the present status of communist movement in Andhra Pradesh
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కమ్యయనిసట్ ఉదయమం ప్రస్త
ు త్ం ఉనన తీరను వివరింపుము
3. a) Write about the dalit movement for political space in Andhra Pradesh
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో దళిత్ ఉదయమం గూరిి వ్ర
ర యుము
(OR)
b) Write about the Naxalbary Movement in Andhra Pradesh
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో నకసల్బరి ఉదయమం గూరిి వ్ర
ర యుము
4. a) Write about the Early Trends towards Bifurcation movement in Andhra
Pradesh
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విభజ్నకై జ్రిగిన తొలి ప్రయత్నముల్ను వివరింపుము
(OR)
b) Write about the causes for the foundation of Telangana Rastra Samiti
తెల్ంగాణ రాషటర సమిత్ర ఏరాాట్లకు దారితీసిన ప్రిసిితుల్ను వివరింపుము
5. a) Write about the separate Telangana and Unified Andhra Pradesh Movement
తెల్ంగాణా ఏరాాట్ల మరియు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఏరాాట్లకు జ్రిగిన ఉదయమముల్ను గూరిి
వ్ర
ర యుము.
(OR)
b) Write about the causes for the Formation of Telangana state in 2014
తెల్ంగాణా ఆవిరాభవ్రనిక్ దారి తీసిన కారణముల్ను గురంచి వ్ర
ర యుము.

