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FIRST BELL SUPPORTING MATERIAL

VICTER’S CLASS

CLASS-1

CLASS-2

1. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ , ഇന്ത്യയിൽ സാംസ്കാരികരംഗത്തും
ആശയ തലങ്ങളിലും ഉയർന്നു വന്ന രണ്ട് തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ
ഏതെല്ലാം ?
*

*

2. ഏത്തതല്ലൊം ഷേ*ഖലകളിലുണ്ടൊയ *ൊറ്റങ്ങൾ ആണ് ഇന്ത്യയുത്ത.
ിന് വഴിത്തയൊരുക്കിയത്?

ഷേ/ശീയൈയക്യ
വിദ്യാഭ്യാസം

?

?

?
?

?

ഷേകൊളനി ഭരണവും ഷേ/ശീയതയും
3. ഇന്ത്യയിത്തല വി/്യൊഭ്യൊസ രംഗ
സ്ഥൊപിച്ച സ്ഥൊപനങ്ങളു*ൊയി

സ്ഥൊപനങ്ങൾ

4.

് ഇ.ത്തപടുന്നതിനൊയി ബ്രിട്ടീഷുകൊർ

ബന്ധത്തAട്ട പട്ടിക പൂർ

ിയൊക്കുക.

സ്ഥൊപകർ

*.................................

* വില്യം ഷേDൊൺസ്

*കൽക്കട്ട *ദ്രസ

*...............................

*................................

* ഷേDൊനൊഥൻ ഡങ്കൻ

"രക്ത ിലും വർണ്ണ ിലും ഇന്ത്യക്കൊരും,
അഭിരുചിയിലും അഭിപ്രൊയ ിലും ധൊർ*ികതയിലും
ബുദ്ധിയിലും ഇംഗ്ലീഷുകൊരും
ആയ ഒരു വർഗ്ഗത്ത
സൃഷ്ടിക്കുകയൊണ് നമ്മുത്ത. ലക്ഷ്യം"
- ത്ത*ക്കൊത്തള പ്രഭു

ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീ%് വി/്യൊഭ്യൊസം ന.Aിലൊക്കിയതിത്തL
ലക്ഷ്യങ്ങൾ എത്തന്തല്ലൊ*ൊയിരുന്നു ?

സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം
5. ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച ആശയങ്ങൾ
കണ്ടെത്തി കളം നിറയ്ക്കുക -

?
?

?
?

ജാതി
വ്യവസ്ഥ
നിർമ്മാർജനം
ചെയ്യുക

?

6. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിനും സാമൂഹിക
പരിഷ്കരണത്തിനും വേണ്ടി നടത്തിയ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ആണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അവ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ ചിത്രത്തിനു താഴെ ക്രമീകരിക്കുക.
a. വിധവകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി.
b. ജാതിവ്യവസ്ഥയെയും സതിയെയും എതിർത്തു.
c. ബോംബെയിൽ ശാരദാ സദൻ സ്ഥാപിച്ചു .
d.

ഹിന്ദു വിധവാ പുനർ വിവാഹത്തിന് പ്രവർത്തനം നടത്തി.

e. ബ്രഹ്മസമാജം എന്ന പ്രസ്ഥാനം

ആരംഭിച്ചു.

f. സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കായി വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്ഥാപിച്ചു.

A

B

C

?

?

?

?

?

?

7. A കോളത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ B കോളം ക്രമീകരിക്കുക

A
പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

B
പരിഷ്കർത്താക്കൾ

സത്യശോധക് സമാജം

സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി

ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന
യോഗം

ജ്യോതിബാ ഫുലെ

ആര്യസമാജം

സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ

അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം

ശ്രീനാരായണ ഗുരു

8. ഇന്ത്യയിത്തല സൊമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥൊനങ്ങളുത്ത. പ്രവർ

ന

ഫല*ൊയി ബ്രിട്ടീഷുകൊർ യൈകത്തക്കൊണ്ട ന.പ.ികൾ എത്തന്തല്ലൊം ?

?
?

?
സാമൂഹിക
അനാ ാരങ്ങചെ
നിരരാധിച്ചു
ചെകാണ്ടുള്ള
നടപടികൾ

സതി
നിരരാധിച്ചു

?

?

പത്രങ്ങൾ ഷേ/ശത്ത
9. ശരിയൊയ ഉ

രം ത്തതരത്തഞ്ഞടു

ഒന്നൊക്കുന്നു
് എഴുതുക .

(രൊDൊറൊം ഷേ*ൊഹൻ റൊയ് ,ലിട്ടൺ പ്രഭു ,വഷേന്ദ*ൊതരം,സംബൊ/് കൗമു/ി)
a. ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങത്തള നിയന്ത്രിക്കൊൻ പ്രൊഷേ/ശിക ഭൊ%ൊ പത്ര നിയ*ം
ന.Aിലൊക്കിയത് ആര്?
b. സൊമൂഹിക പരിഷ്കരണ

ിൻ്ത്തറ ഭൊഗ*ൊയി രൊDൊറൊം ഷേ*ൊഹൻ റൊയ്

ബംഗൊളി ഭൊ%യിൽ ആരംഭിച്ച പത്രഷേ*ത്?
c. ഷേ/ശീയ കൊഴ്ചAൊഷേ.ൊടു കൂ.ിയ പത്രങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തു.ക്കം
കുറിച്ചത് ആര് ?

10. ദേശീയ സമര കാലത്തെ പത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യങ്ങൾ
എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ?
?

?

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ
സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തെ
കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കി

?

?

?

വിദ്യാഭ്യാസം ദേശത്തിന്
11. ഇന്ത്യൻ ദേശീയത രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ
മാറ്റങ്ങൾ വഹിച്ച പങ്ക് എന്ത് ?
മതേതര
വിദ്യാഭ്യാസം
നടപ്പിലാക്കി

?

?

?

12. ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകൃതമായ വിദ്യാഭ്യാസ
സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും പട്ടികപ്പെടുത്തുക .
വിദ്യാഭ്യാസ
സ്ഥാപനങ്ങൾ

ആശയങ്ങൾ

വർഷം /
സ്ഥലം

സ്ഥാപകൻ

..............................

..........................

1884 -പൂനെ.

ജി ജി അഗാർക്കർ ,
മഹാദേവ ഗോവിന്ദ
റാനഡെ

വനിതാ
സർവകലാശാല

..........................

1916 --മഹാരാഷ്ട്ര

...........................

..............................

അന്തർദേശീയ
സാഹോദര്യം

..............................

മതേതര
വിദ്യാഭ്യാസം
വളർത്തുക

കേരള
കലാമണ്ഡലം
..........................

............................ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
...............................

അലിഗഡ്

.............................. ..............................
വള്ളത്തോൾ
.....
നാരായണമേനോൻ
തൊഴിലധിഷ്ഠിത
വിദ്യാഭ്യാസം

..............................

മഹാത്മാ ഗാന്ധി

...........................................................................................................
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