Ordinal 1

SSLC EXAMINATION MARCH 2020
Answer Key : Social Science
Date of Examination : 16/03/2020

ചോദ്യ
നമ്പർ

ഉത്തര സൂചിക

സ്കോർ

1

ഹിമാദ്രി

1

2

സുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ്

1

3

ലോക്പാൽ

1

4

ഇന്ത്യൻ അയൺ ആൻറ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി

1

5

സഹകരണബാങ്കുകൾ

1

6

ജി പി പിള്ള - മലയാളി മെമ്മോറിയൽ
ഡോ . പൽപ്പു - ഈഴവമെമ്മോറിയൽ
സി കേശവൻ - നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം
മന്നത്ത് പദ്മനാഭൻ - സവർണ്ണ ജാഥ

1
1
1
1

7

● സൂര്യന്റെ ദക്ഷിണായന കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ശൈത്യകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ,
ഡിസംബർ - ജനുവരി - ഫെബ്രുവരി
● ഇ കാലത്ത് കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞും ഹിമാലയൻ താഴ്വരയിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ചയും
ഉണ്ടാകാറുണ്ട്
● പകൽ മിതമായ ചൂടും രാത്രി തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്നു
● ഉത്തരസമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ ശൈത്യകാല മഴക്ക് കാരണമാകുന്ന പശ്ചിമ
അസ്വസ്ഥത എന്ന പ്രതിഭാസം ഈ കാലത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്

3

8

➢ വിവരാവകാശ നിയമം രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്കെല്ലാം വിവരങ്ങൾ അറിയുവാനുള്ള
അവകാശം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു
➢ അഴിമതി നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നു
➢ ഗവണ്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കുന്നു
➢ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം
ലഭ്യമാക്കാൻ ഈ നിയമത്തിലൂടെ കഴിയുന്നു

3

9

➢
➢
➢
➢
➢

3

സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ശരിയയായ ധാരണ രൂപീകരിക്കുന്നു
സ്വന്തം സമൂഹത്തെയും മറ്റുള്ളവരുടെ സമൂഹത്തെയും വസ്തുനിഷ്ഠമായി അറിയുന്നതിന്
സാമൂഹികപ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന്
സാമൂഹികപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന്
വ്യക്തിയും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തിരിച്ചറിയുന്നതിന്

Ordinal 2
10






ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ താപോർജ്ജ സ്രോതസ്സ്
പ്രധാന വ്യാവസായിക ഇന്ധനം
ബിറ്റുമിനസ് കൽക്കരിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
പശ്ചിമബംഗാൾ, ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡിഷ എന്നിവയാണ് പ്രധാന
ഉല്പാദകസസംഥാനങ്ങൾ
 നെയ്വേലിയിൽ ലിഗ്നൈറ്റ് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു
 ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടം ഝാറിയ
(ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം )

3

11

● നോട്ട് അച്ചടിച്ചിറക്കൽ - ഒരു രൂപ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ നോട്ടുകളും അച്ചടിച്ചിറക്കുന്നു
● വയ്പ നിയന്ത്രിക്കൽ - പലിശനിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തി പലിശ നിയന്ത്രിക്കുന്നു
● സർക്കാരിന്റെ ബാങ്ക് - സർക്കാരിൽ നിന്നും നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു , വയ്പ
നൽകുന്നു, മറ്റ് ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു
● ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് - എല്ലാ ബാങ്കുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു
(ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം )

3

12

ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം - സഹന സമരം , നിയമലംഘനം തുടങ്ങിയ സമര രീതികൾ
ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നീലം കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായ നിയമം പാസ്സാക്കി . തുടർന്ന്
പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും , ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വൈദ്യസഹായം
തുടങ്ങിയവയിൽ ഏർപ്പെട്ടു
ഖേഡ സത്യാഗ്രഹം - നികുതി നിഷേധവും , സത്യഗ്രഹവും സമരായുധങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചു .
അതിന്റെ ഫലമായി കർഷകർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നികുതിയിളവുകൾ നല്കാൻ തയ്യാറായി

13

ഒരു സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരവ് ചെലവ് വിശദമാക്കുന്ന
ധനകാര്യ രേഖയാണ് ബജറ്റ് .
മൂന്ന് തരം
സന്തുലിത ബജറ്റ് - വരുമാനവും ചെലവും തുല്യം
മിച്ച ബജറ്റ് - വരുമാനത്തേക്കാൾ ചെലവ് കുറവ്
കമ്മി ബജറ്റ് - വരുമാനത്തേക്കാൾ ചെലവ് കൂടുതൽ

14

റയട്ട് വാരി വ്യവസ്ഥ
കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നികുതി പിരിച്ചു
ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കി
അമിത നികുതി
മഹൽവാരി വ്യവസ്ഥ
ഗ്രാമതലവൻ നികുതി പിരിക്കും
ഓരോ ഗ്രാമത്തെയും ഒരു യൂണിറ്റ് ആക്കി കണക്കാക്കിയിരുന്നു , അമിത നികുതി
വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കി

4
(2+2)

4
(1+1+1
+1)

4
(2+2)

Ordinal 3
15

16

4

ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 1953 ൽ സംസ്ഥാന
പുനഃ സംഘടനാ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു .ഫസൽ അലി ചെയർമാൻ
എച്ച് എൻ കുൻസ്റു , സർദാർ കെ എം പണിക്കർ എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റ് അംഗങ്ങൾ
1956 ൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാന പുനഃ സംഘടനാനിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി
ഇതിനെ തുടർന്ന് 14 സംസ്ഥാനങ്ങളും 6 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും നിലവിൽ വന്നു

3

അല്ലെങ്കിൽ
ജാതിവ്യവസ്ഥ , സതി എന്ന ദുരാചാരം എന്നിവയെ എതിർത്ത് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചു,
ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ചു വളർത്തി , സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്തവകാശം
വേണമെന്ന് വാദിച്ചു .
17

ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുകൂടി കടന്ന് പോകുന്ന രേഖാംശരേഖയാണ് ആ രാജ്യത്തിൻറെ
മാനകരേഖാംശം . മാനകരേഖാംശത്തിലെ സമയമാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്
സമയം.
പൂർവ്വരേഖാംശം 68 ഡിഗ്രി മുതൽ 97 ഡിഗ്രി വരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രേഖാംശീയ വ്യാപ്തി.
ഇവയുടെ മധ്യത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 82 1/2 ഡിഗ്രി രേഖാംശരേഖയാണ് ഇന്ത്യൻ
മാനകരേഖാംശം. ഇതിലെ പ്രാദേശികസമയമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം

അല്ലെങ്കിൽ

3
(1+2)

Ordinal 4
അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദപ്രദേശവും അതിനു ചുറ്റുമായി ഉച്ചമർദ്ദവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്
ചക്രവാതങ്ങൾ രൂപപ്പെടാനുള്ള കാരണം.
ന്യൂനമർദ്ദകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഉച്ചമർദ്ദപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിശക്തമായ കാറ്റ് ചുഴറ്റി
വീശുന്നു.
ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ എതിർഘടികാര ദിശ
ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ ഘടികാര ദിശ
കാരണം - കൊറിയോലിസിസ് പ്രഭാവം
18

രവീന്ദ്ര നാഥ ടാഗോർ
അന്തർദേശീയ സാഹോദര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി
പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ സംസ്കാരത്തെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതി

3
(1+2)

അല്ലെങ്കിൽ

(1+1+1)

(ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം )
19

കൃത്യമായ അതിർത്തികളോട് കൂടിയ ഭൂപ്രദേശം രാഷ്ട്രത്തിനുണ്ടാവണം
ജനങ്ങൾ നിശ്ചിതപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാവുക
ഭൂപ്രദേശ മേഖലയിൽ രാഷ്ട്രത്തിന് പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കണം
ഭൂപ്രദേശമെന്നാൽ കരയും, തീരപ്രദേശവും, ജലമേഖലയും, വായുമേഖലയും കൂടിച്ചേർന്നതാണ്

4

അല്ലെങ്കിൽ
നന്മ തിന്മകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നന്മയെ സ്വീകരിക്കുകയും കടമകൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ
നിര്വഹിക്കുകയുമാണ് ധാർമ്മികത
സമൂഹത്തോടും രാജ്യത്തോടും കടമ നിറവേറ്റുക ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ധർമമാണ്
ധാർമ്മികത പൗരബോധത്തെ സഹായിക്കുന്നു . അധാർമ്മികത പൗരബോധം
ഇല്ലാതാക്കുന്നു
ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാമേഖലകളിലും ധാർമിക ബോധം സൃഷ്ടിക്കലാണ് പൗരബോധം
വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം
20

4

അല്ലെങ്കിൽ

Ordinal 5

21

ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിയം നിർമ്മാണ നടപടികളിലും നീതി നിര്വഹണത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ
അധികാരമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരൻ
ഒരു രാജ്യത്തെ പൂർണ്ണവും തുല്യവുമായ അംഗത്വമാണ് പൗരത്വം
രാഷ്ട്രം പൗരന് അവകാശങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ പൗരൻ തിരിച്ച് രാഷ്ട്രത്തോട് കടമകൾ
ചെയ്യുന്നു
പൗരന് മാത്രമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങളും , പൗരാവകാശങ്ങളും ലഭിക്കുക
രണ്ട് തരം പൗരത്വമുണ്ട് . ജന്മനാ ലഭിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക പൗരത്വം , നിയമാനുസൃത
നടപടികളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആർജ്ജിത പൗരത്വം

4

അല്ലെങ്കിൽ
പൊതുപ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പൗരബോധമുള്ളവർ കൂട്ടായ
പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അത് തരണം ചെയ്യുന്നു .
ഉദാഹരണം
ജലക്ഷാമം - കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാം
മാലിന്യം - ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം
പ്രളയം - സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കുക
അഴിമതി - അഴിമതിക്കെതിരായ ബോധവൽക്കരണം
അനുയോജ്യമായ വിശദീകരണം കൂടി ആവശ്യമാണ്
22

i.

സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരേ ഉയരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചു വരക്കുന്ന
സാങ്കൽപ്പിക രേഖ
ii. തവിട്ടു നിറം (ബ്രൗൺ)
iii. അടുത്തടുത്ത രണ്ടു കൊണ്ടൂർ രേഖകളുടെ മൂല്യവ്യത്യാസം
iv. അടുത്തടുത്തതായി വരുന്ന കൊണ്ടൂർ രേഖകൾ കുത്തനെയുള്ള ചെരിവിനെയും
അകന്നകന്ന് കാണുന്ന കൊണ്ടൂർ രേഖകൾ ചെറിയ ചെരിവിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു

4
(1+1+1
+1)

അല്ലെങ്കിൽ
ആവൃത്തി വിശകലനത്തിൽ ഒരു ബിന്ദുവിനെ ചുറ്റി വൃത്താകൃതിയിലും രേഖീയ
സവിശേഷതകൾക്ക് വശങ്ങളിലും ഒരു പ്രത്യേക മേഖല സൃഷ്ടിക്കുന്നു . ഇതാണ് ആവൃത്തി
മേഖല
ഉദാഹരണം : വിദ്യാലയത്തിന് 3 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ എത്ര വീടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ
, റോഡിന്റെ വീതി ഇരുവശവും 5 മീറ്റർ കൂട്ടാൻ

(3+1)

മറ്റ് വിശകലന സാധ്യതകൾ : ഓവർലേ വിശകലനം , ശൃംഖലാവിശകലനം
23

● സാധന വില്പനനിയമം 1930 - ഗ്യാരന്റി വാറന്റി വില്പനാന്തര സേവനം എന്നിവയുടെ

4

Ordinal 6
ലംഘനം ഇതിൽപ്പെടുന്നു
● കാർഷികോല്പന്ന നിയമം 1937 - കാർഷികോല്പന്നങ്ങളുടെ നിലവാരം നിശ്ചയിക്കാൻ
● അവശ്യസാധന നിയമം 1955- കൊള്ളലാഭം പൂഴ്ത്തിവെയ്പ്പ് കരിഞ്ചന്ത എന്നിവ
തടയുന്നു
● അളവ് തൂക്ക നിലവാര നിയമം 1976- അളവിലും തൂക്കത്തിലും ഉള്ള കബളിപ്പിക്കൽ
തടയുന്നു

അല്ലെങ്കിൽ

24

അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചെരിവ് പരിക്രമണവേളയിലുടനീളം ഒരുപോലെ നിലനിർത്തുന്നതിനാൽ
സൂര്യന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം ഉത്തരായനരേഖക്കും ദക്ഷിണായനരേഖക്കും ഇടയിൽ
മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് സൂര്യന്റെ അയനം.
ഉത്തരായനം :ശൈത്യ അയനാന്തത്തെ തുടർന്ന് സൂര്യൻ ദക്ഷിണായനരേഖയിൽ നിന്നും
ഉത്തരായനരേഖയിലേക്കുള്ള അയനം ആരംഭിക്കുകയും ജൂൺ 21 ന് ഉത്തരായനരേഖക്ക്
നേർമുകളിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു .
ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ പകലിന്റെ നീളം കൂടി വരുന്നു .
ദക്ഷിണായനം :ഗ്രീഷ്മ അയനാന്തത്തെ തുടർന്ന് സൂര്യൻ ഉത്തരായനരേഖയിൽ നിന്നും
ദക്ഷിണായനരേഖയിലേക്കുള്ള അയനം ആരംഭിക്കുകയും ഡിസംബർ 22 ന് ദക്ഷിണായന
രേഖക്ക് നേർമുകളിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു .
ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ രാത്രിയുടെ നീളം കൂടി വരുന്നു.

5
(1+2+2)

അല്ലെങ്കിൽ
i. അന്തരീക്ഷവായു ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം
ii. രസബാരോമീറ്റർ
iii. ഉയരം, തപം , ആർദ്രത എന്നിവ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്നു .
ഉയരം, തപം , ആർദ്രത എന്നിവ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കൂടുന്നു .

(1+1+3)

Ordinal 7
വിപരീത അനുപാതം
25

തങ്ങളുടെ വ്യവസ്യങ്ങൾക്കാവശ്യമായ അസംസ്കൃതവസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമായും
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള കമ്പോളമായും ഇംഗ്ലീഷുകാർ അമേരിക്കൻ കോളനികളെ

6
(3+3)

കണക്കാക്കി . ഈ വാണിജ്യനയം മെർക്കന്റലിസം എന്നറിയപ്പെട്ടു .

ഒന്നാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ്സ് : - 1774 - വ്യാപാര നിയന്ത്രണങ്ങൾ എടുത്തുമാറ്റുക അംഗീകാരമില്ലാതെ നികുതി ചുമത്തരുത് - ഇംഗ്ളണ്ടിലെ രാജാവിന് നിവേദനം
രണ്ടാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ്സ് : - 1775 - ജോർജ്ജ് വാഷിങ്ടണിനെ സൈനീക
മേധാവിയായി കോളനിക്കാർ തിരഞ്ഞെടുത്തു - തോമസ്പെയിൻ - കോമൺസെൻസ്
അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ്സ് : - 1776 ജൂലൈ 4 - സ്വന്തന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ളിൻ , തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ -1781 ൽ ഇംഗ്ലണ്ടും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിച്ചു

അല്ലെങ്കിൽ
ഹിറ്റ്ലറെ ജർമനിയിൽ അധികാരത്തിലേറാൻ സഹായിച്ച ഘടകങ്ങൾ
വേഴ്സായ് സന്ധി - സാമ്പത്തിക തകർച്ച - പണപ്പെരുപ്പം - രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത - ജർമ്മൻ
ഭരണകൂടത്തിന്റെ പരാജയം
ഹിറ്റലറുടെ നയങ്ങൾ
സംഘടനാപാടവം - പപ്രസംഗ പാടവം - കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ , ജൂതന്മാർ ,
ജനാധ്യപത്യവാദികൾ, സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവരോടുള്ള എതിർപ്പ് -ഹോളോകോസ്റ് തവിട്ടുകുപ്പായക്കാർ - ഗെസ്റ്റപ്പോ -നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനം - തൊഴിലാളി
സംഘടനകൾക്ക് വിലക്ക് - പത്രം സിനിമ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയെ നാസിസത്തിന്റെ
ആശയപ്രചാരണത്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു- അക്രമണപരമായ ദേശീയത .

........തയ്യാറാക്കിയത്

ബിജേഷ്കുമാർ എം (9846274970)
എച്ച് എസ് ടി സോഷ്യൽ സയൻസ്
ജി എച്ച് എസ് എസ് ചാലിശ്ശേരി , പാലക്കാട് ജില്ല

