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STD X(SS)
WS 13 (MM)
ഉത്തര സൂചിക

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം I

1. പട്ടിക പൂര്ത്തിയാക്കുക.വിദ്യാഭ്യാസരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെ-ട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഇന്ത്യയിൽ രൂപംപ്പെകാടുത്ത
സ്ഥാപനങ്ങൾ
സ്ഥാപനങ്ങൾ

സ്ഥാപകര്

(a) ഏഷ്യാറ്റിക് സ ാസസ റ്റി ഒാഫ് ബംഗാൾ

വില്യം ജ ാൺ ്

ബനാറ ്

ംസ്കൃത ജകാജ

(b)പ്പെജാനാഥൻ ഡങ്കൻ

്

(c)കൽക്കട്ട മദ്രസ

വാറൻ ജ സ്റ്റിംഗ് ്

2. പപ്പെത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉയര്ന്നുവന്ന സാമൂഹികപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുപ്പെE ലക്ഷ്യങ്ങൾ
A.ഇന്ത്യൻസമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിവിധ അനാചാരങ്ങപ്പെJ എതിര്ക്കുക
B.എല്ലാ മനുഷ്യര്ക്കും വിവേവചനങ്ങJില്ലാപ്പെത വഴിനEക്കാനും വസ്ത്രം ധരിക്കാനും
വിദ്യാഭ്യാസം വേനEാനുമുJJ പൗരാവകാശൾ വേനEിപ്പെയടുക്കുക
3. ഡയഗ്രം പൂര്ത്തിയാക്കുക.
ഇന്ത്യൻ മൂ സ" പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി
ാമൂ ്യപരിഷ്കർ"ാക്കൾ മുജന്നാട്ടുവച്ച ആവശ്യങ്ങൾ

A.
B.

C.

D.

F.ശൈശശവ
വിവാഹം
നിവേരാധിക്കുക
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A)ജാതിവ്യവസ്ഥ നിര്മാര്ജനം പ്പെചയ്യുക
B)എല്ലാവര്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക
C)വിധവാ പുനര്വിവാഹം നE-ിലാക്കുക
D) സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരായ വിവേവചനങ്ങൾ അലസാനി-ിക്കുക
4. പൂര്ത്തിയാക്കുക
സാമൂഹിക പരിഷ്കര്ത്താക്കൾ
്വാമി വിജവകാനന്ദൻ
്വാമി ദയാനന്ദ

ര ്വതി

ആനി ബ ന്റ്
ശ്രീനാരായണഗുരു
ർ

യ്യിദ് അ മ്മദ് ഖാൻ

പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

ആശയങ്ങൾ

രാമക്യഷ്ണമിഷൻ
ആര്യസമാജം

ാതി വ്യവസ്ഥ, അനാചാരങ്ങൾ
എന്നിവസയ എതിർത്തു
വിഗ്രഹാരാധന, പ്പെപ്പെശവവിവാഹം
എന്നിവപ്പെയ എതിര്ത്തു
ഹിന്ദുമതത്തിപ്പെൻറ പുനരുത്ഥാന
ത്തിനായി നിലപ്പെകാണ്ടു

തിജയാ ഫിക്കൽ സ ാസസ റ്റി
ശ്രീനാരായണധര്മ്മ പരിപാലന
വേയാഗം

ജാതി വ്യവസ്ഥപ്പെയയും
ദുരാചാരങ്ങപ്പെJയും എതിര്ത്തു.

അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം

ഇന്ത്യയിസല മുസ്ലീങ്ങളുസF
ാമൂ ്യവും വ്യദ്യാഭ്യാ പരവുമായ
പുജരാഗതിക്കായി വാദിച്ചു.

5. കJം നിറയ്ക്കുക - സാമൂഹിക പരിഷ്കര്ത്താക്കളുപ്പെE പ്രവര്ത്തന ഫലമായി ബ്രിട്ടീഷുകാര് നിയമങ്ങJിലൂപ്പെE
നിര്ത്തലാക്കിയ അനാചാരങ്ങൾ
a. ശൈശശവവിവാ വും ബഹുഭാര്യത്വവും നിജരാധിച്ചു
b.അEിമത്തം നിവേരാധിച്ചു.
നിർ"ലാക്കിയ

c.വിധവാ പുനര്വിവാഹം നE-ിലാക്കി

അനാചാരങ്ങൾ
d. സപൺശിശു ത്യനിജരാധിച്ചു.

e. പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനു താപ്പെഴ പ്രായമുള്ള
പ്പെപൺകുട്ടികളുപ്പെE വിവാഹത്തിന് വിലവേക്കര്പ്പെ-ടുത്തി
f.

തിനിജരാധിച്ചു.
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6. ഡയഗ്രം പൂര്ത്തിയാക്കുക - ഇന്ത്യൻ വേദശീയത ശക്തിപ്പെ-ടുത്തുന്നതിൽ വര്ത്തമാന പത്രങ്ങൾ വഹിച്ച പങ്ക്

വര്ത്തമാന പത്രങ്ങളുപ്പെE പങ്ക്

1. ഇന്ത്യയുപ്പെE ഓവേരാഭാഗത്തും
നEക്കുന്ന അEിച്ചമര്ത്തലിപ്പെനയും
മര്ദകഭരണപ്പെത്തയും കൂട്ടപ്പെക്കാലപ്പെയയും
കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിപ്പെലമ്പാടുമുള്ള
ജനങ്ങൾക്ക് വിവരം നൽകി.

2.വേലാകത്തിപ്പെല വിവിധ ഭാഗങ്ങJിൽ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും
സമത്വത്തിനുമായി ജനങ്ങൾ നEത്തുന്ന
വേപാരാട്ടങ്ങപ്പെJകുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകി.

4.ഇന്ത്യൻ മൂ "ിസല
തിന്മകൾക്കും
അനാചാരങ്ങൾക്കുസമതിരായി
നFക്കുന്ന ാമൂ ിക പരിഷ്ക്കരണസ"
കുറിച്ച് നങ്ങസ ജബാധവാന്മാരാക്കി.

5. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ"ിസനതിരായും
ഇന്ത്യയിസല ാമൂ ്യമായ
തിന്മകൾസക്കതിരായും
പ്രതിജഷധിക്കാനും പ്രതികരി
ക്കാനും നങ്ങസ ജപ്രരിപ്പിച്ചു.

5.വേpഗ്, ക്ഷാമം എന്നിവ മൂലം
ഇന്ത്യയിപ്പെല വിവിധ ഭാഗങ്ങJിൽ
ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ മരണപ്പെ-ട്ട
വാര്ത്ത് ഇന്ത്യയിപ്പെലമ്പാടും എത്തിച്ചു.

6.ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിപ്പെq സാമ്പത്തിക
ചൂഷണപ്പെത്തക്കുറിച്ച് ജനങ്ങപ്പെJ
വേബാധവാന്മാരാക്കി.

7. പട്ടിക പൂര്ത്തിയാക്കുക.
വേദശീയവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ
ഡക്കാൻ എ ്യൂജക്കഷൻ
സ ാശൈ റ്റി
വിശ്വഭാരതി സര്വ്വകലാശാല
ാമിഅ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ

ഇന്ത്യയിപ്പെല ആദ്യ
വനിതാസര്വ്വകലാശാല
ജകര കലാമണ്ഡലം

സ്ഥാപകര്
ജി.ജി. അഗാര്ക്കര്, ബാലഗംഗാധര
തിലക്,
മഹാവേദവ വേഗാവിന്ദ റാനപ്പെഡ
രവീന്ദ്രനാഥFാജഗാർ
മൗലാനാ മുഹമ്മദ് അലി,
ഷൗക്കത്തലി, വേഡാ. സക്കീര്
ഹുശൈ ൻ, എം.എ അൻ ാരി
ഡി. പ്പെക കാര്പ്പെവ
വള്ളവേത്താൾ നാരായണ വേമവേനാൻ

ലക്ഷ്യങ്ങൾ


മവേതതര വ്യദ്യാഭ്യാസം

അന്തര്വേദശീയ സാവേഹാദര്യം
മവേതതരവിദ്യാഭ്യാസം

സ്ത്രീകളുസF ഉന്നമനം
പാരമ്പര്യ കലാരൂപങ്ങപ്പെJ
ഉദ്ധരിക്കുക.
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8. വാര്ധാ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി

വാർധാവിദ്യാഭ്യാ പദ്ധതി

ഉപജ്ഞാതാവ്
മഹാത്മാ ഗാന്ധി

ലക്ഷ്യം 
പ്പെതാഴിലധിഷ്ഠിത
വിദ്യാഭ്യാസം

9. ഇന്ത്യൻ വേദശീയതയ്ക് കലാകാരന്മാര് നൽകിയ സംഭാവനകൾ
കലാകാരൻ
നന്ദലാൽ ജബാ ്
അബനീന്ദ്രനാഥ Eാവേഗാര്

ചിത്രങ്ങൾ

തി
 ഗ്രാമീണസചണ്ടക്കാരൻ
ഭാരതമാത

10. സാഹിത്യവും വേദശീയതയും
എഴുത്തുകാര്

സംഭാവനകൾ

ബങ്കിംചന്ദ്ര ചാറ്റർ ി

● ബംഗാ ിസല കർഷകർ നF"ിയ ന്യാ ികലാപം പ്രജമയമാക്കി രചിച്ച
കൃതിയാണ് ആനന്ദമഠം.
● ബംഗാJിപ്പെല കര്ഷകരുപ്പെE അവസ്ഥയും സമ്പന്നരും
സാധാരണക്കാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഇന്ത്യയിപ്പെല
ജനങ്ങപ്പെJയാപ്പെക വേബാധ്യപ്പെ-ടുത്താൻ അവേxഹത്തിനു
കഴിഞ്ഞു.
● "വവേന്ദമാതരം" എന്ന ഗാനം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
നിന്നാണ് എടുത്തത്.

മു മ്മദ് ഇഖ്ബാൽ

● " ാസര
ാംസ അച്ചാ ിന്ദുസ്ഥാൻ മാരാ"
എന്ന ഗാനം രചിച്ചു.
● ഇന്ത്യയുപ്പെE പ്രകൃതിഭംഗിപ്പെയയും ജനങ്ങളുപ്പെE ഐക്യപ്പെത്തയും
പാEി പുകഴ്ത്തി.

ദീനബന്ധു മിത്ര

● നീൽദർപ്പൺ എന്ന നാFകം രചിച്ചു.
● ബംഗാJിപ്പെല നീലം കര്ഷകര് അനുഭവിക്കുന്ന പ്പെകാEിയ
ചൂഷണപ്പെത്ത ചിത്രീകരിച്ചു.
● ഇന്ത്യയിപ്പെല വിവിധഭാഗങ്ങJിപ്പെല കര്ഷകകലാപങ്ങൾക്ക്
കാരണമായി.

