SSLC EXAMINATION, MARCH – 2021
SOCIAL SCIENCE ANSWER KEY
(Malayalam)
Total Score:80
1.

(a) മുതല് (l) വരരെയുള്ള ചചചോദദ്യങ്ങള്കക്ക് 1 സക്ക്ചകചോര് വവീതത.
(a)

(iii)

മമാകകക്സിം ഗഗമാർകക

(b)

(i)

ആയുർദദൈർഘഘക്സിം

(c)

(ii)

ഇനഘൻ ഗപമാലലീസസ് സർവലീസസ്

(d)

(iv) ദശൈതഘക്സിം

(e)

(iv) അഗസസ് ഗകമാക്സിംതത

(f)

(ii) 82 1/2º E

(g)

(iv) 1917

(h)

(i)

ലലീഗൽ തമഗടമാളജക വകുപസ്

(i)

(i)

ചകറമാപ്പുഞക

(j)

(i)

സക്സിംസമാന ഉപഗഭമാക്തൃ തർകപരകഹമാര കമകഷൻ.

(k)

(i)

നകരലീക്ഷണക്സിം

(l)

(i)

സകന്ധു

2 മുതല് 25 വരരെയുള്ള ചചചോദദ്യങ്ങള്കക്ക് 3 സക്ക്ചകചോര് വവീതത.
2.

വവിവവിധ ആചഗചോള വചോതങ്ങള് എവ?
- വമാണകജഘ വമാതങ്ങൾ
- പശകമ വമാതങ്ങൾ
- ധ്രുവലീയപൂർവവമാതങ്ങൾ

3.

ഉചദദ്യചോഗസ്ഥ വൃന്ദതവിരന്റെ സവവിചശേഷതകള്.
- ഗശ്രേണകപരമമായ സക്സിംഘമാടനക്സിം.
- സകരത.
- ഗയമാഗഘത അടകസമാനമമാകകയുള്ള നകയമനക്സിം.
- രമാഷലീയ നകഷ്പക്ഷത.
- ദവദൈഗസ്ധഘക്സിം.

4.

മചോനവവവിഭവത രമച്ചരപ്പെടുതുനക്ക്തക്ക് രകചോണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്
-തതമാഴകലമാളകകളുതട ഉൽപമാദൈനക്ഷമത വർധകപകകമാക്സിം
-സമാമ്പതകക അനരക്സിം കുറയമാക്സിം
-പ്രകൃതക വകഭവങ്ങൾ ഫലപ്രദൈമമായക വകനകഗയമാഗകകമാക്സിം
-തമച്ചതപട്ട സമാഗങ്കേതകകവകദൈഘകളുതട വകകസനവക്സിം ഉപഗയമാഗവക്സിം സമാധഘമമാകമാക്സിം
-സമാമൂഹകകഗക്ഷമക്സിം ഉറപ്പുവരുതമാക്സിം
-സക്സിംരക്സിംഭകതതക്സിം തമച്ചതപടുതമാക്സിം
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5. അച്ചുതണ്ടു സഖദ്യത:- ജർമനക, ഇറ്റലക, ജപമാൻ
6. രപചോതുഭരെണതവിരന്റെ പചോധചോനദ്യത എരന്തെലത?
- ഗവൺതമനസ് നയങ്ങൾ രൂപതപടുത്തുന.
- സമാധനങ്ങളുക്സിം ഗസമാവനങ്ങളുക്സിം ലഭഘമമാക്കുന.
- ജനഗക്ഷമക്സിം ഉറപമാക്കുന.
- ജനകലീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരകഹമാരക്സിം കമാണുന.
7. വവിദദ്യചോഭദ്യചോസവത നനപുണവിയത രമച്ചരപ്പെടുത്തുനതവിനചോയവി ഇന്തെദ്യയവില് നടപ്പെവിലചോകവി വരുന പദ്ധതവികള്.
-സക്സിംഗയമാജകത ശൈകശു വകകസന ഗസവന പരകപമാടക (ICDS)
-സമഗ്ര ശൈകക്ഷമാ അഭകയമാൻ (SSA)
-രമാഷലീയ ഉച്ചതൽ ശൈകക്ഷമാ അഭകയമാൻ (RUSA)
-നമാഷണൽ സകൽ ഡവലപസ്തമനസ് ആനസ് ഗമമാണകറ്ററക റകവമാർഡസ് സലീക്സിം
8.

ഇന്തെദ്യൻ തുണവി വദ്യവസചോയതവിരന്റെ തകര്ച്ച – കചോരെണങ്ങള് - ഫലങ്ങള്
-യന്ത്രനകർമകത ബകട്ടലീഷസ് തുണകതരങ്ങൾ വൻഗതമാതകൽ ഇനഘയകഗലകസ് ഇറക്കുമതക തചയ്തഗതമാതട ഇനഘൻ
തുണകതരങ്ങൾകസ് ആവശൈഘക്സിം കുറഞ്ഞതസ്.
-തറയകൽഗവയുതട വകകസനക്സിം അസക്സിംസസ്കൃത വസ്തുകൾ ഗശൈഖരകകമാനക്സിം തുണകതരങ്ങൾ ഗ്രമാമങ്ങളകൽ ഗപമാലക്സിം
എതകകമാനക്സിം ബകട്ടലീഷുകമാതര സഹമായകച.
-ഇഗതമാതട ഗ്രമാമങ്ങളകതല വകപണക നഷമമായതസ്.
-ബകട്ടനകഗലകസ് കയറ്റുമതക തചയ്തകരുന്ന ഇനഘൻ തുണകതരങ്ങൾകസ് ബകട്ടലീഷസ് ഗവതണ്മെനസ് ഉയർന്ന നകകുതക
ചുമതകയതസ്.
-അഗതമാതട ബകട്ടലീഷസ് വകപണക ഇനഘൻ തുണകതരങ്ങൾകസ് നഷമമായതസ്.

9.

ചകന്ദ്ര സര്വവീസക്ക്
-ഗദൈശൈലീയ തലതകൽ തകരതഞ്ഞടുകുന്നു.
-ഗകന്ദ്ര ഗവൺതമനകനസ് മമാതക്സിം അധകകമാരമുള്ള ഭരണ വകുപ്പുകളകൽ നകയമകകതപടുന.
ഉദൈമാ: - ഇനഘൻ ഗഫമാറകസസ് സർവലീസസ്, - ഇനഘൻ തറയകൽഗവ സർവലീസസ്.

10. ആചരെചോഗദ്യമുള്ള വദ്യകവികള് രെചോജദ്യപുചരെചോഗതവിയവില് പങചോളവികളചോകുനരതങ്ങരന?
-തതമാഴകൽ ദൈകനങ്ങളുതട എണക്സിംവർധകക്കുന്നതുതകമാണക്സിം കമാരഘക്ഷമത വർധകക്കുന്നതുതകമാണക്സിം ഉൽപമാദൈനക്സിം കൂടുക്സിം.
-പ്രകൃതക വകഭവങ്ങൾ ശൈരകയമായക വകനകഗയമാഗകകമാനമാവക്സിം.
-ചകകകത്സതച്ചലകൾ കുറയമാനക്സിം അതുവഴക സർകമാരകതന സമാമ്പതകക തചലവസ് കുറയമാനക്സിം കഴകയുക്സിം.
-ഉൽപമാദൈന വർധവകലൂതട സമാമ്പതകക വകകസനക്സിം സമാധഘമമാക്കുക്സിം.
11.

ഇ-ഗചവണൻസക്ക്
-ഇലഗകമാണകകസ് സമാഗങ്കേതകക വകദൈഘ ഭരണരക്സിംഗതസ് ഉപഗയമാഗതപടുത്തുന്നതമാണസ് ഇഗഗവണൻസസ്.
ഉദൈമാഹരണക്സിം:- ഹയർ തസകണ്ടറക പ്രഗവശൈനതകനള്ള ഏകജമാലക അഗപക്ഷ.
-വകവകധ ഗസമാളർഷകപ്പുകൾകമായുള്ള ഓൺദലൻ അഗപക്ഷ.

12. എന്തെചോണക്ക് ധരെചോതലവീയ ഭൂപടങ്ങള്?
-പ്രകൃതകദൈതവക്സിം മനഷഘനകർമകതവമമായ എലമാ ഭഭൗഗമമാപരകതല സവകഗശൈഷതകതളയുക്സിം വളതര സൂക്ഷമമായക
ചകതലീകരകക്കുന ഭൂപടങ്ങളമാണസ് ധരമാതലലീയ ഭൂപടങ്ങൾ.
-ഭഭൗഗമമാപരകതലതകതല ഉയർച്ചതമാഴ്ചകൾ, നദൈകകൾ, മറ്റു ജലമാശൈയങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, കൃഷക സലങ്ങൾ,
തരകശുഭൂമകകൾ, ഗ്രമാമങ്ങൾ, പട്ടണങ്ങൾ, ഗതമാഗത - വമാർതമാവകനകമയ മമാർഗങ്ങൾ തുടങ്ങകയ പ്രധമാനതപട്ട
ഭഭൗഗമമാപരകതല സവകഗശൈഷതകളമാണസ് ഈ ഭൂപടങ്ങളകൽ ചകതലീകരകകമാറുള്ളതസ്.
-ധരമാതലലീയ ഭൂപടങ്ങൾ വലകയഗതമാതസ് ഭൂപടങ്ങൾ ആണസ്.
-തമാരതഗമഘന തചറകയ പ്രഗദൈശൈങ്ങളുതട വകശൈദൈമമായ വകവരങ്ങൾ ഉൾതകമാള്ളകചതകമാണ്ടസ് ചകതലീകരകക്കുന
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13. വവിദദ്യചോഭദ്യസത എങ്ങരന രെചോജദ്യതവിരന്റെ വവികസനരത സഹചോയവിക്കുനു
-വവിദദ്യചോഭദ്യചോസത
-വഘകകകളുതട കഴകവസ് തമച്ചതപടുത്തുന.
-സമാഗങ്കേതകക വകദൈഘകൾ ഉപഗയമാഗകകമാനള്ള അറകവസ് ലഭകക്കുന.
-തമച്ചതപട്ട തതമാഴകലക്സിം വരുമമാനവക്സിം ഗനടമാനമാവന
-ജലീവകത നകലവമാരക്സിം ഉയരുന.
14. ആകചോശേവീയ വവിദൂരെസതചവദനതവിരന്റെ ചപചോരെചോയ്മകള്.
-വകമമാനതകനസ് ഉണ്ടമാക്കുന്ന കുലകക്സിം ചകതങ്ങളുതട ഗുണഗമൻമതയ ബമാധകക്കുന.
-വകമമാനതകനസ് പറന്നുയരമാനുക്സിം ഇറങ്ങമാനുക്സിം തുറസമായ സലക്സിം ആവശൈഘമമാണസ്.
-വകസ്തൃതമമായ പ്രഗദൈശൈങ്ങളുതട ചകതലീകരണക്സിം പ്രമാഗയമാഗകകമല.
-ഇന്ധനക്സിം നകറയ്ക്കുന്നതകനസ് വകമമാനക്സിം ഇടയകതട നകലതകറക്കുന്നതസ് തചലവസ് വർദകപകക്കുന.
15. ബവിടവീഷുകചോര് നവിചരെചോധവിച്ച ആനചോചചോരെങ്ങള്
-ദശൈശൈവവകവമാഹക്സിം, ബഹുഭമാരഘതതക്സിം എന്നകവ നകഗരമാധകച്ചു.
-12 വയസകനസ് തമാതഴ പ്രമായമുള്ള തപൺകുട്ടകകളുതട വകവമാഹതകനസ് വകലകസ് എർതപടുതക.
-തപൺശൈകശൈുഹതഘ നകഗരമാധകച്ചു.
-അടകമതക്സിം നകഗരമാധകച്ചു.
-സതക നകഗരമാധകച്ചു.
-വകവധവമാ പുനർവകവമാഹക്സിം നടപകലമാകക.
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അഖവിചലന്തെദ്യചോ സര്വവീസക്ക്
- ഗദൈശൈലീയ തലതകൽ തകരതഞ്ഞടുകുന്നു.
- ഗകന്ദ്ര സർവലീസകഗലമാ സക്സിംസമാന സർവലീസകഗലമാ
നകയമകകതപടുന.
ഉദൈമാ: - ഇനഘൻ അഡകനകഗസ്ട്രേറ്റലീവസ് സർവലീസസ് (IAS) ഇനഘൻ ഗപമാലലീസസ് സർവലീസസ് (IPS)

സതസ്ഥചോന സര്വവീസക്ക്
-സക്സിംസമാന തലതകൽ തകരതഞ്ഞടുക്കുന.
-സക്സിംസമാന ഗവൺതമനകന കലീഴകൽ വരുന്ന
വകുപ്പുകളകൽ നകയമകകതപടുന.
ഉദൈമാ: - തസയകൽസസ് ടമാകസ് ഓഫലീസർ

17. 1986 രല ചദശേവീയ വവിദദ്യചോഭദ്യചോസ നയതവിരന്റെ പധചോന നവിര്ചദശേങ്ങള് ഏവ?
-പ്രമാഥമകക വകദൈഘമാഭഘമാസതകനുക്സിം തുടർവകദൈഘമാഭഘമാസതകനുക്സിം പ്രമാധമാനഘക്സിം നൽകണക്സിം.
-ദപ്രമറക തലതകൽ വകദൈഘമാഭഘമാസക്സിം സമാർവതകകമമാകമാനുക്സിം സസ്കൂളുകളകൽ ഭഭൗതകകസഭൗകരഘങ്ങൾ
തമച്ചതപടുതമാനുക്സിം ഓപഗറഷൻ ബമാകസ് ഗബമാർഡസ്' പദതക നടപകലമാകണക്സിം.
-ഓഗരമാ ജകലയകലുക്സിം നഗവമാദൈയ വകദൈഘമാലയങ്ങൾ സമാപകകണക്സിം.
-തപൺകുട്ടകകളുതട വകദൈഘമാഭഘമാസതകനസ് ഗപ്രമാത്സമാഹനക്സിം നൽകണക്സിം.
-2009 ൽ ഇനഘമാ ഗവൺതമൻറസ് വകദൈഘമാഭഘമാസക്സിം മഭൗലകകമാവകമാശൈമമാകകതകമാണ്ടസ് നകയമക്സിം പമാസമാകക
-ഗകന്ദ്ര ഗവൺതമനസ് ആവകഷ്കരകച്ചകട്ടുള്ള സർവശൈകക്ഷമാ അഭകയമാൻ, രമാഷലീയ മമാധഘമകകസ് ശൈകക്ഷമാ അഭകയമാൻ
തുടങ്ങകയവ സക്സിംഗയമാജകപകച്ചസ് 2018 മുതൽ "സമഗ്രശൈകക്ഷമാ അഭകയമാൻ " പദതക രമാജഘതസ് നടപമാകക വരുന
18. ബചോങ്കുകള് വചോയ്പ അനുവദവിക്കുനതവിനക്ക് സസവീകരെവിക്കുന ഈടക്ക്കള്.
-സതർണക്സിം, വസ്തുവകതന ആധമാരക്സിം മുതലമായ ഭഭൗതകക ആസകകൾ.
-സകരനകഗക്ഷപ പതങ്ങൾ, ശൈമ്പള പതക്സിം
19. പപൗരെചബചോധത വളര്തുനതവില് സതഘടനകള് വഹവികുന പങക്ക്.
-രമാഷലീയവക്സിം സമാമൂഹകകവക്സിം സമാമ്പതകകവക്സിം സമാക്സിംസമാരകകവമമായ നകരവധക സക്സിംഘടനകൾ നമ്മുതട സമൂഹതകൽ
പ്രവർതകക്കുനണ്ടസ്.
-വഘകകകതള ഗസവന സന്നദതഗയമാതട പ്രവർതകകമാൻ പ്രമാപ്തരമാക്കുന്നതസ് ഇതരക്സിം സക്സിംഘടനകളമാണസ്
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-പരകസകതകസക്സിംരക്ഷണക്സിം, മനുഷഘമാവകമാശൈസക്സിംരക്ഷണക്സിം, ജലീവകമാരുണഘപ്രവർതനങ്ങൾ തുടങ്ങകയ
ഗമഖലകളകൽ നകരവധക സന്നദസക്സിംഘടനകൾ പ്രവർതകച്ചുവരുന്നു.
-പമാരകസകതകക അവഗബമാധവക്സിം മനഷഘമാവകമാശൈഗബമാധവക്സിം വഘകകകളകൽ സൃഷകകമാൻ ഉതരക്സിം
സക്സിംഘടനകൾകസ് സമാധകക്കുക്സിം.
20. ഇന്തെദ്യയുരട വവിചദശേനയതവിരന്റെ പധചോനതതസങ്ങള് ഏവ?
-സമാമമാജഘതതഗതമാടുക്സിം തകമാഗളമാണകയൽ വഘവസഗയമാടുമുള്ള എതകർപസ്.
-വക്സിംശൈലീയവമാദൈഗതമാടുള്ള വകഗദൈതഷക്സിം.
-ഐകഘരമാഷസ്ടസഭഗയമാടുള്ള വകശൈതമാസക്സിം.
-സമമാധമാനപരമമായ സഹവർതകതതക്സിം.
-പഞശൈലീലതതതങ്ങൾ.
-വകഗദൈശൈസഹമായതകതന ആവശൈഘകതയകലുള്ള ഊന്നൽ.
-ഗചരകഗചരമായസ്മ.
21. പചോരെമ്പചരെദ്യതരെ ഊര്ജചസചോതസുകള് രകചോണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്.
-പുനസമാപന ഗശൈഷക,
-തചലവസ് കുറവസ്,
-പരകസകതക പ്രശൈസ്നങ്ങൾ ഉണ്ടമാകുന്നകല.
22. മൂനതരെത ബജറ്റുകള്
സതതുലവിത ബജറ്റക്ക്:- വരുമമാനവക്സിം തചലവക്സിം തുലഘമമായക വരുന്ന ബജറ്റമാണസ് സക്സിംതുലകത ബജറ്റസ്.
മവിച്ചബജറ്റക്ക്:- വരുമമാനക്സിം തചലവകഗനകമാൾ കൂടുതലള്ള ബജറ്റകതന മകച്ചബജറ്റസ് എനപറയുന.
കമവി ബജറ്റക്ക്:- തചലവസ് വരവകഗനകമാൾ കൂടുഗമ്പമാൾ ബജറ്റകതന കമക ബജറ്റസ് എന്നസ് പറയുന.
23. പഴശവി കലചോപത കചോരെണത, ഫലങ്ങള്
-ബകട്ടലീഷസ് ആധകപതഘതകതനതകതര മലബമാറകൽ നടന്ന ശൈകമമായ തചറുത്തുനകൽപകനസ് ഗനതൃതതക്സിം നൽകകയതസ്
മലബമാറകതല ഗകമാട്ടയക്സിം രമാജകുടുക്സിംബതകതല ഗകരളവർമ പഴശകരമാജയമാണസ്.
-ദമസൂർ ഭരണമാധകകമാരകകൾതകതകതരയുള്ളയുദതകൽ ബകട്ടലീഷുകമാതര സഹമായകച്ചതകനസ് പകരമമായക ഗകമാട്ടയക്സിം
പ്രഗദൈശൈതത നകകുതക പകരകകമാനള്ള അധകകമാരക്സിം ബകട്ടലീഷുകമാർ പഴശകരമാജയസ് വമാഗസ്ദൈമാനക്സിം തചയ്തകരുന.
-എന്നമാൽ വകജയകച്ച ഗശൈഷക്സിം വമാഗസ്ദൈമാനക്സിം നകറഗവറ്റമാൻ ബകട്ടലീഷുകമാർ തയമാറമായകല.
-കൂടമാതത വയനമാടകനസ് ഗമൽ ബകട്ടലീഷുകമാർ അവകമാശൈക്സിം ഉന്നയകക്കുകയുക്സിം തചയ.
-ഇതമാണസ് പഴശകരമാജതയ ജനങ്ങതള സക്സിംഘടകപകച്ചസ് ബകട്ടലീഷുകമാർതകതകതര ഗപമാരമാടമാൻ ഗപ്രരകപകച്ചതസ് .
-തചമ്പൻഗപമാകർ, ദകഗതരക അമ്പുനമായർ, എടഗച്ചന കുങ്കേൻനമായർ, വയനമാട്ടകതല കുറകചഘ ഗനതമാവമായ
തലകൽ ചന്തു എന്നകവരുതട സഹമായതമാൽ പഴശകരമാജ ഒളകഗപമാർ നടതക.
-ചപചോരെചോടതവിനവിടയവില് 1805 നവതബര് 30 നക്ക് പഴശവിരെചോജചോ വധവികരപ്പെട.
24. മചോനവചശേഷവി വവികസനതവിരന്റെ വവിവവിധ തലങ്ങള്
-വഘകകകൾ സത പരകശ്രേമതകലൂതട സതനക്സിം കഴകവകൾ വകകസകപകകമാൻ ശ്രേമകക്കുന
-കുടുക്സിംബക്സിം വഘതകയുതട കഴകവകൾ വകകസകപകക്കുന്നതകനമാവശൈഘമമായ സമാഹചരഘങ്ങൾ ഒരുക്കുന.
-വകവകധ സമാപനങ്ങളുക്സിം ഏജൻസകകളുക്സിം പഠനക്സിം, പരകശൈലീലനക്സിം എന്നകവയസ് ആവശൈഘമമായ സഭൗകരഘങ്ങൾ
ഒരുക്കുന.
-രമാഷക്സിം ജനങ്ങളുതട കഴകവകൾ വകകസകപകക്കുന്നതകനമാവശൈഘമമായ സഭൗകരഘങ്ങൾ ഒരുക്കുന.
25. പപൗരെതസത - ഒരു രമാജഘതത പൂർണവുക്സിം തുലയവുമമായ അക്സിംഗതതമമാണസ് പഭൗരതതക്സിം.
സസചോഭചോവവിക പപൗരെതസത -ജന്മനമാലഭകകുന്ന പഭൗരതതമമാണസ് സതമാഭമാവകക പഭൗരതതക്സിം.
ആര്ജവിത പപൗരെതസത -ഒരു രമാജഘതത നകലവകലുള്ള നകയമമാവുസൃത നടപടകക്രമങ്ങൾ പമാലകച്ചുതകമാണ്ടസ് ഒരമാൾ
ഗനടുന്ന പഭൗരതതമമാണസ് ആർജകത പഭൗരതതക്സിം.
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26 മുതല് 38 വരരെയുള്ള ചചചോദദ്യങ്ങള്കക്ക് 4 സക്ക്ചകചോര് വവീതത.
26. അന്തെചോരെചോഷ്ട്ര ദവിനചോങചരെഖ
-180 ഡകഗ്രക ഗരഖമാക്സിംശൈ ഗരഖതയയമാണസ് അനമാരമാഷ ദൈകനമാങ്കേഗരഖ എന്നസ് പറയുന്നതസ്.
-ഈ ഗരഖയസ് പടകഞ്ഞമാറസ് 24 മണകക്കൂർ കൂടുതലക്സിം കകഴകസ് 24 മണകക്കൂർ കുറവക്സിം ആയകരകക്കുക്സിം.
-അതമായതസ് ഈ ഗരഖകസ് പടകഞ്ഞമാറുഭമാഗതസ് തവള്ളക ആതണങ്കേകൽ കകഴക്കുഭമാഗതസ് വഘമാഴക്സിം ആയകരകക്കുക്സിം.
-ഒരു രമാജഘതകതന മധഘതകലൂതട ഈ ഗരഖ കടന ഗപമാകുഗമ്പമാൾ ദൈകവസങ്ങളകൽ ഉണ്ടമാകുന്ന വഘതഘമാസക്സിം
പരകഹരകക്കുന്നതകനഗവണ്ടക കര ഭമാഗതത ഒഴകവമാകക കടലകലൂതട വളച്ചമാണസ് വരച്ചകരകക്കുന്നതസ്.
-പസഫകകസ് സമുദ്രതകതല തബറകങസ് കടലകടുകകലൂതട ആണസ് അനമാരമാഷ ദൈകനമാങ്കേഗരഖ കടനഗപമാകുന്നതസ്.
-ഈ ഗരഖ മുറകചകടന്നസ് പടകഞ്ഞമാഗറമാട്ടസ് സഞരകക്കുന്ന ഒരമാൾ കലണ്ടറകൽ ഒരുദൈകവസക്സിം കൂട്ടകയുക്സിം കകഴഗകമാട്ടസ്
ഗപമാകുന്നവർ ഒരു ദൈകവസക്സിം കുറചക്സിം സമയക്സിം കണകമാക്കുന.
27. അചമരെവികൻ സസചോതന്ത്രസമരെത പവില്കചോല ചലചോകചരെവിത്രതവില് രചലുതവിയ സസചോധവീനത
- പകൽകമാല സതമാതന്ത്രഘസമരങ്ങൾക്കുക്സിം വകപ്ലവങ്ങൾക്കുക്സിം പ്രഗചമാദൈനവക്സിം ലക്ഷഘഗബമാധവക്സിം നൽകക.
- മനഷഘമാവകമാശൈ പ്രവർതനങ്ങൾകസ് മമാതൃകയമായക.
- റകപബകകൻ ഭരണരലീതക എന്ന ആശൈയക്സിം മുഗന്നമാട്ടുവച.
- ആദൈഘതത എഴുതതപട്ട ഭരണഘടന തയമാറമാകക.
- സക്സിംസമാനങ്ങൾകസ് സതമാതന്ത്രഘവക്സിം അധകകമാരവക്സിം നൽകുന്ന തഫഡറൽ രമാഷതമന്ന ആശൈയക്സിം ഗലമാകതകനസ്
നൽകക.
28. റഷദ്യൻ വവിപ്ലവതവിരന്റെ ഫലങ്ങള്
-ഒന്നമാക്സിം ഗലമാകയുദതകൽ നകനക്സിം റഷഘ പകന്മമാറക.
-ഭൂമക പകടകതച്ചടുതസ് കർഷകർകസ് വകതരണക്സിം തചയ.
-തപമാതു ഉടമസതകസ് പ്രമാധമാനഘക്സിം തകമാടുത്തു.
-ഗകന്ദ്രലീകൃത ആസൂതണക്സിം നടപകലമാകക.
-റഷഘ സമാമ്പതകക - ശൈമാസ്ത്ര - സമാഗങ്കേതകക രക്സിംഗങ്ങളകൽ പുഗരമാഗതക ദകവരകച.
-1924 പുതകയ ഭരണഘടന നകലവകൽ വന.
-ഗസമാവകയറ്റസ് റകപബകകുകൾ കൂടകഗച്ചർന്നസ് ഗസമാവകയറ്റസ് യൂണകയൻ രൂപലീകരകകതപട്ടു.
-ഗലമാകതകതല വകവകധ ഭമാഗങ്ങളകൽ ഗസമാവകയറ്റസ് ഗസമാഷഘലകസസ് ആശൈയങ്ങൾ വഘമാപകമചോയവി.
29. ഹവിമചോലയൻ നദവികള്
-ഹകമമാലയൻ പർവ്വതനകരകളകൽ നകനക്സിം ഉത്ഭവകക്കുന
-അതകവകസ്തൃതമമായ വൃഷകപ്രഗദൈശൈക്സിം
-അതകശൈകമമായ അപരദൈന തലീവ്രത.
-പർവത ഗമഖലകളകൽ ഗകരകകന്ദരങ്ങൾ സൃഷകക്കുന.
-സമതലങ്ങളകൽ വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞ ഒഴുകുന.
-ഉയർന്ന ജലഗസചന ഗശൈഷക.
-ഉൾനമാടൻ ജലഗതമാഗതതകനസ് അനഗയമാജഘക്സിം.
30. ഉപദസവീപവിയ പവീഠഭൂമവിയവിവരല മണവിനങ്ങള്
-ആഗഗ്നേയ ശൈകലകളമാൽ നകർമകതമമായ ഈ പലീഠഭൂമകയകൽ വഘമാപകമമായക കറുത മണക്ക് കമാണതപടുന.
-പരുതക കൃഷകകസ് അനഗയമാജഘമമായതകനമാൽ കറുത പരുതവിമണക്ക് എനക്സിം ഇതറകയതപടുക്സിം.
-ഉപദൈതലീപകയ പലീഠഭൂമകയകൽ ഇരുബകതന അക്സിംശൈക്സിം ധമാരമാളമുള്ള രചമണത കമാണതപടുന.
-മൺസൂൺ മഴയുക്സിം ഇടവകട്ടുള്ള ഗവനൽകമാലവക്സിം മമാറകമമാറക അനഭവതപടുന്ന പ്രഗദൈശൈങ്ങളകൽ ലചോറ്റനററ്റക്ക് മണത
കമാണതപടുന.
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31.
A

B

പയന്നൂർ

ഗകരളക്സിം

ഗബമാക്സിംതബ

മഹമാരമാഷസ്ട

നവഖമാലക

ബക്സിംഗമാൾ

ഗവദൈമാരണഘക്സിം

തമകഴസ്നമാടസ്

32 ഗചോനവിജവിയരട ആദദ്യകചോല സമരെങ്ങള്

1-ചമ്പചോരെനവിരല നവീലത കര്ഷകരുരട സമരെത - ഗുജറചോതക്ക് 1917
-നലീലക്സിം കർഷകരുതട ദൈുരകതക്സിം
-നകയമലക്സിംഘനക്സിം സഹനസമരക്സിം ഉപവമാസക്സിം എന്നകവ സമരമായുധങ്ങൾ ഉപഗയമാഗകച
-ഗമാന്ധകജകയുതട ഇടതപടലകതനതുടർന്നസ് ശൈമ്പളക്സിം വർധകപകകമാൻ സമതകച.

2-അഹമദചോബചോദവിരല തുണവിമവില് സമരെത - ഗുജറചോതക്ക് 1918
-കമാരണക്സിം ഗപ്ലഗസ് ഗബമാണസസ് നകർതലമാകകയതസ്
-നകയമലക്സിംഘനക്സിം സഹനസമരക്സിം ഉപവമാസക്സിം എന്നകവ സമരമായുധങ്ങൾ ഉപഗയമാഗകച
-ഗമാന്ധകജകയുതട ഇടതപടലകതനതുടർന്നസ് ശൈമ്പളക്സിം വർധകപകകമാൻ സമതകച.

3-ചഖഡയവിരല കര്ഷകസമരെത - ഗുജറചോതക്ക് 1918
-കമാരണക്സിം-വരൾച്ചയുക്സിം കൃഷകനമാശൈവുക്സിംമൂലക്സിം ദൈുരകതതകലമായ കർഷകരകൽ നകന്നുക്സിം നകകുതകപകരകകമാൻ
തലീരുമമാനകച്ചതസ്.
-നകകുതകനകഗഷധക്സിം, സതഘമാഗ്രഹക്സിം എന്നകവ സമരമായുധങ്ങൾ ഉപഗയമാഗകച
-ഇതകതന ഫലമമായക സർകമാർ നകകുതക ഇളവകൾ നൽകമാൻ തയമാറമായക.
33. കവിഴകൻ തവീരെസമതലത
-ബക്സിംഗമാൾ ഉൾകടലകനക്സിം പൂർവഘട്ടതകനുമകടയകൽ സകതകതചയ്യുന
-സുന്ദര വനപ്രഗദൈശൈക്സിം മുതൽ കനഘമാകുമമാരക വതര നലീളക്സിം.
-വലീതക തമാരതഗമഘന കൂടുതൽ.
-ഗകമാറമമാൻഡൽ തലീരക്സിം വടകൻ സർകമാർസസ് തലീരക്സിം എന്നകങ്ങതന രണ്ടമായക തകരകകമാക്സിം.
-തഡൽറ്റകൾ രൂപലീകരകക്കുന.
-കമായലകളുക്സിം അഴകമുഖങ്ങളുക്സിം കുറവമാണസ്.
34. ഇ-ഗചവണൻസക്ക് രകചോണ്ടുള്ള ചനടങ്ങള്.
- ഗവൺതമനസ് ഗസവനങ്ങൾ ഗവഗതകലക്സിം എളുപതകലക്സിം, കുഞ്ഞ തചലവകലക്സിം ലഭഘമമാക്കുന്നതകനസ്
സഹമായകമമായക.
- വകവര സമാഗങ്കേതകക വകദൈഘയുതട സഹമായതമാൽ ഗസവനക്സിം ഗനടമാക്സിം.
- ഗസവനതകനമായക സർകമാർ ഓഫലീസകൽ കമാത്തു നകൽഗകണ്ട.
- ഓഫലീസുകളുതട കമാരഘക്ഷമതയുക്സിം ഗസവനതകതന ഗുണഗമന്മയുക്സിം വർധകച.
35. മചോനവവവിഭവതവിരന്റെ ഗുണപരെമചോയ സവവിചശേഷതകള്
-വകദൈഘമാഭഘമാസക്സിം
-ആഗരമാഗഘ പരകപമാലനക്സിം
-പരകശൈലീലനങ്ങൾ
-സമാമൂഹകക മൂലധനക്സിം
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36. (a) വകഷുവക്സിം (സമരമാതദൈകനക്സിം)
(b) ജൂൺ 21
(c) ഭൂമധഘഗരഖ
(d)ഡകസക്സിംബർ 22
37. സസചോതന്ത്ര ഇന്തെദ്യ ശേചോസക്ക്ത്ര-സചോചങതവിക രെതഗതക്ക് നകവരെവിച്ച ചനടങ്ങള്
-തനഹസ്റുവകതന ഗനതൃതതതകൽ ഇനഘ ശൈമാസസ്ത-സമാഗങ്കേതകക രക്സിംഗതസ് നകരവധക ഗനട്ടങ്ങൾ ദകവരകച്ചു.
-നകരവധക ഗഗവഷണസമാപനങ്ങൾ നകലവകൽ വന്നു.
-ശൈമാസസ്ത-ഗഗവഷണ സമകതക, ഇനഘൻ കമാർഷകക ഗഗവഷണ സമകതക, ഇനഘൻ തമഡകകൽ ഗഗവഷണ
സമകതക തുടങ്ങകയവയമായകരുന്നു അവ.
-ശൈമാസസ്ത-ഗഗവഷണ സമകതകയുതട ഗനതൃതതക്സിം ഗഹമാമക ജഹമാക്സിംഗലീർ ഭമാഭ, എസസ്.എൻ.ഭടസ്നമാഗർ
എന്നകവർകമായകരുന്നു.
- ഗഹമാമക ജഹമാക്സിംഗലീർ ഭമാഭയുതട ഗനതൃതതതകൽ ടമാറ്റമാ ഇൻസസ്റ്റകറ്റഘൂട്ടസ് ഓഫസ് ഫണ്ടതമനൽ റകസർച്ചസ് , ഇനഘൻ
ആണഗവമാർജകമലീഷൻ എന്നകവ നകലവകൽ വന്നു.
-ഗലമാഗകമാതര നകലവമാരമുള്ള എൻജകനലീയറകങസ് വകദൈഘമാലയങ്ങൾ സമാപകച്ചു. (Indian Institute of
Technology-5 എണക്സിം സമാപകച്ചു.)

39 മുതല് 42 വരരെയുള്ള ചചചോദദ്യങ്ങള്കക്ക് 6 സക്ക്ചകചോര് വവീതത.
39. ഗ്രലീനകച്ചസ് സമയവക്സിം(GMT) ഇനഘൻ സമാൻഗഡർഡസ് സമയവുക്സിം(IST)

ഗവീനവിച്ചക്ക് സമയവത (GMT)
-പൂജഘക്സിം ഡകഗ്രക ഗരഖമാക്സിംശൈ ഗരഖ ഗ്രലീനകച്ചസ് ഗരഖ എന്നറകയതപടുന.
-ഈ ഗരഖ ഇക്സിംഗ്ലണ്ടകതല ഗറമായൽ ബകട്ടലീഷസ് വമാനനകരലീക്ഷണ ശൈമാല സകതക തചയ്യുന്ന ഗ്രലീനകച്ചസ് എന്ന
സലതസ് കൂടക ഗപമാകുന്നതകനമാൽ ആണസ് ഗ്രലീനകച്ചസ് ഗരഖ എന്നറകയതപടുന്നതസ്.
-ഗ്രലീനകച്ചസ് ഗരഖ അടകസമാനമമാകകയമാണസ് ഗലമാകതസ് എവകതടയുമുള്ള സമയക്സിംനകർണയകകതപടുന്നതസ്.
-അതകനമാൽ ഗ്രലീനകച്ചസ് ഗരഖതയ ദപ്രക്സിം തമറകഡകയൻ എന്നസ് വകളകക്കുന.
-ഗ്രലീനകച്ചസ് ഗരഖയകതല പ്രമാഗദൈശൈകക സമയതത ഗ്രലീനകച്ചസ് സമയക്സിം എന്നസ് പറയുന.
-ഗ്രലീനകച്ചസ് ഗരഖ അടകസമാനമമാകക ഒരു മണകക്കൂർ വലീതക്സിം സമയ വഘതഘമാസക്സിം ഉള്ള 24 സമയ
ഗമഖലകളമായക ഗലമാകതത തകരകച്ചകരകക്കുന.
-ഇവ സമയഗമഖലകൾ എന്നറകയതപടുന.
-ഓഗരമാ സമയഗമഖലയുതടയുക്സിം ഗരഖമാക്സിംശൈലീയ വഘമാപ്തക 15° ആണസ്.

ഇന്തെദ്യൻ സചോൻചഡര്ഡക്ക് സമയത (IST)
-പൂർവ്വഗരഖമാക്സിംശൈക്സിം 68 ഡകഗ്രക മുതൽ തസകസ് 97 ഡകഗ്രക വതരയമാണസ് ഇനഘയുതട ഗരഖമാക്സിംശൈലീയ വഘമാപ്തക.
-ഇനഘയുതട ഏകഗദൈശൈക്സിം മധഘതമായക സകതകതചയ്യുന്ന 82 1/2 ഡകഗ്രക പൂർവ ഗരഖമാക്സിംശൈതതയമാണസ്
ഇനഘയുതട മമാനകഗരഖമാക്സിംശൈമമായക കണകമാക്കുന്നതസ്.
-ഈ ഗരഖമാക്സിംശൈതകതല പ്രമാഗദൈശൈകക സമയമമാണസ് ഇനഘയകതല തപമാതുവമായ സമയക്സിം
-ഇതകതന ഇനഘൻ സമാൻഗഡർഡസ് സമയക്സിം എന്നസ് വകളകക്കുന.
-ഇനഘൻ സമാൻഗഡർഡസ് സമയക്സിം ഗ്രലീനകച്ചസ് സമയതസ് നകനക്സിം -5.30 മണകക്കൂർ കൂടുതൽ ആയകരകക്കുക്സിം.
40. ഫ്രഞസ് വകപ്ലവക്സിം - മൂന്നസ് എഗസറ്റുകൾ , ചകനകൻമമാരുതട സതമാധലീനക്സിം

ഒനചോമരത എചസറ്റക്ക്
-ഒന്നമാമതത എഗസറ്റസ് പുഗരമാഹകതന്മമാർ.
-ധമാരമാളക്സിം ഭൂപ്രഗദൈശൈക്സിം ദകവശൈക്സിംവച.
-കർഷകരകൽനകനക്സിം തകതഥ എന്നഗപരകലള്ള നകകുതകപകരകച.
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-എലമാതരക്സിം നകകുതകകളകൽ നകനക്സിം ഒഴകവമാകതപട്ടകരുന.
-ഭരണതകതലയുക്സിം ദസനഘതകതലയുക്സിം ഉയർന്ന പദൈവകകൾ നകയന്ത്രകച.

രെണ്ടചോമരത എചസറ്റക്ക്
-രണ്ടമാമതത എഗസറ്റസ് പ്രഭുകന്മമാർ
-ദസനകക ഗസവനക്സിം നടതക.
-കർഷകരകൽനകനക്സിം പലതരക്സിം നകകുതകകൾ പകരകച.
-ഗവതനക്സിം നൽകമാതത കർഷകതര തകമാണ്ടസ് പണകതയടുപകച.
-നകകുതകകളകൽ നകനക്സിം ഒഴകവമാകതപട്ടകരുന.
-ആഡക്സിംബര ജലീവകതക്സിം നയകച.
-വകശൈമാലമമായ ഭൂപ്രഗദൈശൈക്സിം ദകവശൈക്സിം തവച.

മൂനചോമരത എചസറ്റക്ക്
- മൂന്നമാമതത എഗസറ്റസ് മധഘവർഗവുക്സിം, കർഷകർ, ദകതതമാഴകലകമാർ എന്നകവർ ഉൾതപടുന്നു.
- മധഘവർഗക്സിം കച്ചവടകമാർ, എഴുത്തുകമാർ, അഭകഭമാഷകർ, ഉഗദൈഘമാഗസർ, അധഘമാപകർ, ബമാങ്കേർമമാർ
എന്നകവർ ഗചർന്നതമാണസ്.
- മൂന്നമാമതത എഗസറ്റകനസ് ഭരണതകൽ ഒരു അവകമാശൈവമകല.
- ദതഗല എന്ന ഗപരകലള്ള നകകുതക സർകമാരകനസ് നൽകണക്സിം.
- തമാഴ്ന്ന സമാമൂഹകകപദൈവക.
- പ്രഭുകന്മമാർക്കുക്സിം പുഗരമാഹകതന്മമാർക്കുക്സിം നകകുതക നൽകണക്സിം.
ചവിന്തെകൻമചോരുരട സസചോധവീനത

ചവചോള്ടയര്
- പുഗരമാഹകതൻന്മമാരുതട ചൂഷണതത പരകഹസകച
- യുകകചകന, സമതതക്സിം, മനഷഘഗസ്നേഹക്സിം എന്നകവ ഗപ്രമാത്സമാഹകപകച.

റൂചസചോ
-സതതന്ത്രനമായക ജനകക്കുന്ന മനഷഘൻ എവകതടയുക്സിം ചങ്ങലയകലമാണസ് എന്ന പ്രസമാവനയകലൂതട സതമാതന്ത്രതകതന
പ്രമാധമാനഘക്സിം വഘകമമാകക.

രമചോണ്ടസക്ക്കദ്യു
- ജനമാധകപതഘതതയുക്സിം റകപബകകകതനയുക്സിം ഗപ്രമാത്സമാഹകപകച.
- ഗവൺതമനകതന നകയമനകർമമാണക്സിം, കമാരഘനകർവ്വഹണക്സിം, നലീതകനഘമായക്സിം എന്നലീ വകഭമാഗങ്ങളമായക
തകരകകണതമന്നസ് വമാദൈകച.
41. ഹവിമചോദവി ഹവിമചോചല് നവിരെകളുരട സവവിചശേഷതകള്

ഹവിമചോദവി നവിരെ
-ഏറ്റവക്സിം ഉയരക്സിം കൂടകയ ഹകമമാലയൻനകര
-ശൈരമാശൈരക ഉയരക്സിം 6000 മലീറ്റർ
-ഗക്സിംഗ, യമുന എന്നലീ നദൈകകളുതട ഉദൈസ്ഭവസമാനക്സിം
-8000 മലീറ്ററകന മുകളകൽ ഉയരമുള്ള നകരവധക തകമാടുമുടകകൾ സകതകതചയ്യുന. (ഉദൈമാഹരണക്സിം: കമാഞൻജക്സിംഗ,
നന്ദമാഗദൈവക)

ഹവിമചോചല് നവിരെ
-ഹകമമാദ്രകയുതട തതകസ് ഭമാഗതമായക സകതക തചയ്യുന.
-ശൈരമാശൈരക ഉയരക്സിം 3000 മലീറ്റർ
-ഷകക്സിംല, ഡമാർജകലകക്സിംഗസ് തുടങ്ങകയ സുഖവമാസഗകന്ദ്രങ്ങൾ സകതകതചയ്യുന.
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42.

സവിവവില് നവിയമലതഘന സമരെത
ലചോചഹചോര് സചമളനത
-1929 ൽ ലമാഗഹമാറകൽ തവച്ചസ് ജവഹർലമാൽ തനഹസ്റുവകതന അധഘക്ഷതയകൽ നടന്നു
-ഇനഘൻ സതമാതന്ത്രഘസമരതകതന അനകമലക്ഷഘക്സിം പൂർണസതരമാജസ് (സമ്പൂർണ സതമാതന്ത്രഘക്സിം) ആതണന്നസ് ഈ
സഗമളനക്സിം പ്രഖഘമാപകച.
-ഗമാന്ധകജകയുതട ഗനതൃതതതകൽ സകവകൽ നകയമ ലക്സിംഘനക്സിം ആരക്സിംഭകകമാൻ തലീരുമമാനകച.
-ബകട്ടലീഷുകമാരുതട ജനവകരുദമമായ സകവകൽ നകയമങ്ങൾ ലക്സിംഘകക്കുക എന്നതമായകരുന സകവകൽ നകയമലക്സിംഘന
സമരക്സിം തകമാണ്ടസ് ഗമാന്ധകജക ഉഗദ്ദേശൈകച്ചതസ്.

ഉപ്പെക്ക് ഒരെു സമരെചോയധത
-ബകട്ടലീഷസ് സർകമാരകതന നകകുതകവരുമമാനതകൽ അഞകൽ രണ ഭമാഗവക്സിം ഉപകൻ ഗമൽ ചുമത്തുന്ന
നകകുതകയമായകരുന.
-ദൈരകദ്രർകസ് ഈ നകകുതക വലകയ ഭമാരമമായകരുന.
-തഗദ്ദേശൈലീയരമായ തചറുകകട ഉപസ് ഉൽപമാദൈകർകസ് ഉപ്പു ഉണ്ടമാക്കുന്നതകൽ ബകട്ടലീഷുകമാർ നകഗരമാധനക്സിം ഏർതപടുതക.
-ഉപകതന വകല മൂന്നസ് മടങ്ങസ് വർധകച.
-സമാധമാരണകമാതര ഉണർതമാൻ ഉതകുന്ന ഒരു മുദ്രമാവമാകഘമമായകരുന ഇതസ്.

38.

BIJU KK
GHSS TUVVUR
MALAPPURAM
8075512478, 9895695437
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