
CBCS – SYLABUS – SEMSTERWISE (2015-16) 

III YEAR SEMESTER – VI 

B.A. POLITICAL SCIENCE - MODEL PAPER 

 

PAPER VIII-C-1 (CLUSTER ELECTIVE) INTERNATIONAL RELATIONS 

 

I. Answer any five questions:        5 X 5 = 25M 

1. Meaning and importance of International Relations 

అంతర్జజ తీయ సంబందాలు అరధం మర్ియు ప్జాముఖ్యత 

2. Balance of Power 

అధికజర సమతౌలయం 
3. What is Idealism? 

ఆదరశవజదం అనగజనేమి? 

4. Morgenthau  

మార్్గంథో  
5. League of Nations 

నానాజాతి సమితి 

6. Atlantic Charter 

అట్ల ంటిక్ చారటర్ 
7. Détente 

డిట్ంట్ 

8. New Cold War 

నయా ప్ాచ్ఛననయుదధం 
9. Security Council 

భదాతా మండలి 

10. List out the problems of developing countries 

అభివృదిధ  చెందుతునన దేశజల సమసయలను తెలప్ండ ి

 

II. Answer five questions        5 x10 = 50 M 

 

11. A. Explain the scope of the International Relations. OR 

అంతర్జజ తీయ ర్జజకీయ సంబందాల ప్ర్ిధితు వివర్ించ్ండ ి
B. What is Collective Security and its functioning in the International Relations. 

సమిషటట  భదాత అనగజనేమిటో తెలిట, అంతర్జజ తీయ ర్జజకీయాలలో దాతు ప్తుతీరును వివర్ింప్ుము 



12. A. Write an essay on Idealist Approach in International Relations. OR 

అంతర్జజ తీయ ర్జజకీయ సంబందాలలో ఆదరశవజద వ ైఖ్ర్ి ై ఒక వజయసం వజా యుము. 
B. Elucidate the principles of Morgenthau’s Realism. 

వజసతవిక వజదం ై మార్్గంథో  సూతాా లను వివర్ింప్ుము. 
13. A. Explain the causes of the I World War. OR 

మొదటి ప్ాప్ంచ్ యుదదం కజరణాలను వివర్ింప్ుము?  
B. What are the implications that led to the II World War? 

ర్్ండవ ప్ాప్ంచ్ యుదదం కజరణాలను వివర్ింప్ుము 
14. A. What is the Cold War? Give reasons for the origin of Cold War. OR 

ప్ాచ్ఛననయుదధం అనగజ నేమి? దాతు ఆవిర్జావజతుకిగల కజరణాలను తెలుప్ుము. 
B. Derive the major landmarks in the end of the Cold War? 

ప్ాచ్చనన యుదదం అంతంకజవడంలో గల ప్ాధాన ఘట్ట లను విశదీకర్ించ్ుము 

15.  A. Discuss the achievements and failures of the UNO. OR 

ఐకయర్జజయసమితి విజయాలు, వ ైఫలాయలను చ్ర్ిచంచ్ండి. 
B. Examine the role of New International Economic Order in International    

    Relations. 

అంతర్జజ తీయ ర్జజకీయాలలో ‘నయా అంతర్జజ తీయ ఆర్ిధకకరమం’ ప్జతాను ప్ర్ిశీలించ్ండి. 
 

 


