DIET MALAPPURAM & VIJAYABHERI MALAPPURAM
SSLC MODEL EXAMINATION , MARCH 2022
SET-2
സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര
പരമാവധി സ്ക

ം
സമയം: 21/2 മണിക്കൂർ

ാർ: 80

=======================================================================

PART I
A. 1 മു ൽ 6 വരെരയുള്ള ക$ാദ്യങ്ങളിൽ ഏരെ ങ്കിലും 4 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരരെമഴു ു
1. ബ്ര

a.

ിട്ടീഷുകാർ റയട്ട് വാരി സബ്ര
ംഗാൾ,

(1 സ്ക ാർ വീ ം )
ദായം നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന ബ്ര ദേദശം

ിഹാർ, ഒറീസ

b.

വടക്കു ടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യ

c.

ദക്ഷിദേ)ന്ത്യൻ ബ്ര ദേദശങ്ങൾ

2. ‘ബ്രഗാമീ) ചെ-ണ്ടക്കാരൻ’ ആര് വരച്ച -ിബ്ര2മാ)്?

a. അ നീബ്ര5നാഥ ടദേഗാർ
b. ന5ലാൽ ദേ ാസ്
c. അമൃ2 ദേഷർഗിൽ
3. സമൂഹശാസ്ബ്ര2ത്തിചെ;

ി2ാവ് എന്നറിയചെപ്പട്ടുന്ന2്

a. അഗസ്2് ദേകാംചെ2
b. ചെഹർ ർട്ട്സ്ചെ ൻസർ
c. കാൾ മാർക്സ്
4. ഏ2് വിളയുചെട കൃഷിക്കനുദേയാജ്യമായ ഭൂമിശാസ്ബ്ര2 ബ്ര ദേ2്യക2കളാ)് നൽകിയിട്ടുള്ള2്?

 ഉഷ്)കാലത്തും ശൈശ2്യകാലത്തും കൃഷി ചെ-യ്യുന്നു.
 ശരാശരി 75 ചെസൻറീമീറ്റർ വാർഷിക വർഷ ാ2ം ആവശ്യം .
 നീർവാർച്ചയുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് അനുദേയാജ്യം .
a. ദേഗാ2 ്
b. ചെനല്ല്
c. ദേ-ാളം
5. ധരാ2ലിയ ഭൂ ടത്തിൽ വടക്ക് - ചെ2ക്ക് ദിശയിൽ വരക്കുന്ന -ുവപ്പ് ദേരഖകൾ

a. ഈസ്റ്റിംഗ്സ്
b. ദേനാർത്തിംഗ്സ്
c. സൗത്തിംഗ്സ്
6. ക

നികളുചെട ലാഭത്തിൻദേമൽ -ുമത്തുന്ന നികു2ി

a. ദേകാർ ദേററ്റ് നികു2ി
b. വ്യക്തിഗ2 ആദായനികു2ി
c. GST
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B 7 മു

ൽ 10 വരെരയുള്ള എല്ലാ ക$ാദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരരെമഴു

7. സംസ്ഥാന 2ലത്തിൽ അഴിമ2ി ദേകസുകൾ

ു

(1 സ്ക

ാർ വീ

ം)

രിദേശാധിക്കുന്ന2ിന് രൂ ം നൽകിയ

സ്ഥാ നം

a. ദേലാക് ാൽ
b. ദേലാകായുക്ത
c.

ചെസൻബ്രടൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ

8. ഭൗദേമാ രി2ല വസ്2ുക്കളുചെട അക്ഷാംശ -ദേരഖാംശ സ്ഥാനം, ഉയരം,സമയം എന്നിവ
മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനം

a. വിദൂര സംദേവദനം
b. ഭൂവിവര വ്യവസ്ഥ (GIS)
c. ദേZാ ൽ ചെ ാസിഷനിംഗ് സിസ്റ്റം ( GPS)
9. "സ്വാ2ബ്രന്ത്യം എചെ; ജൻമാവകാശമാ)്. ഞാൻ അ2് ദേനടുക 2ചെന്ന ചെ-യ്യും" ആരുചെട വാക്കുകൾ ?

a.
ാലഗംഗാധര 2ിലകൻ
b. സുഭാഷ് -ബ്ര5 ദേ ാസ്
c. മഹാത്മാ ഗാന്ധി
10. ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങചെള
സംസ്ഥാന
a.

ുനസംഘടിപ്പിക്കുന്ന2ായി നിലവിൽ വന്ന

ുനസംഘടന കമ്മീഷചെ; അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ?

ഫസൽ അലി

b. എച്ച്. എൻ. കുൻബ്രസു
c. ചെക. എം. )ിക്കർ
PART II
A.11 മു

ൽ 15 വരെരയുള്ള ക$ാദ്യങ്ങളിൽ ഏരെ

ങ്കിലും 3 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരരെമഴു
( 2 സ്ക

ാർ വീ

ു
ം)

11. എന്താ)് ഓവർബ്രbാഫ്റ്റ് ?
12. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻദേbർb് സമയം എന്ന2ു ചെകാണ്ട് ഉദേcശിക്കുന്ന2് എന്താ)്?
13. ചെ ാ2ുഭര)ചെത്ത കുറിച്ച് ഗാന്ധിജിയുചെട കാഴ്-പ്പാട് എന്തായിരുന്നു ?
14. 1929 ചെല ലാദേഹാർ ദേകാൺബ്രഗസ് സദേമ്മളനത്തിചെ; ബ്ര ധാന 2ീരുമാനങ്ങൾ
എചെന്തല്ലാമായിരുന്നു ?
15. രണ്ട് 2രം

ൗര2്വങ്ങൾ ഏചെ2ല്ലാമാ)് ? വിശദമാക്കുക

A. 16 മു ൽ 18 വരെരയുള്ള ക$ാദ്യങ്ങളിൽ ഏരെ ങ്കിലും 2 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരരെമഴു ു
(2 സ്ക

ാർ വീ

ം)

16. ഉ ദേഭാക്താവ് -ൂഷ)ത്തിന് വിദേധയമാകുന്ന ഏചെ2ങ്കിലും രണ്ട് സ5ർഭങ്ങൾ എഴു2ുക.
17. ദേ2യില കൃഷിക്ക് അനുദേയാജ്യമായ ഭൂമിശാസ്ബ്ര2 സാഹ-ര്യങ്ങൾ എചെന്തല്ലാമാ)് ?
18. എന്താ)് ഇ- ഗദേവ)ൻസ് ?
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PART III
A. 19 മു

ൽ 23 വരെരയുള്ള ക$ാദ്യങ്ങളിൽ ഏരെ

ങ്കിലും 3 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരരെമഴു
(4 സ്ക

19. രാബ്രഷ്ടരൂ ികര)വുമായി

ാർ വീ

ു
ം)

ന്ധചെപ്പട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക.

20. സിവിൽ നിയമ ലംഘന സമരത്തിചെ; ഭാഗമായി ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിക്കാൻ ഗാന്ധിജിചെയ
ദേബ്ര രിപ്പിച്ച സാഹ-ര്യം എന്തായിരുന്നു ?
21. നൽകിയ ഇന്ത്യയുചെട രൂ ദേരഖയിൽ 2ാചെഴ നൽകിയ ഭൂവിവരങ്ങചെള അടയാളചെപ്പടുത്തി
ദേ ചെരഴു2ുക

a. വിശാഖ ട്ട)ം
b. കൃഷ്) നദി
c.
ശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ
d. ദേ-ാട്ടാനാഗ് ൂർ ീഠഭൂമി
22. ഭൂസ്ഥിര ഉ ബ്രഗഹങ്ങളും സൗരസ്ഥിര ഉ ബ്രഗഹങ്ങളും 2മ്മിലുള്ള വ്യ2്യാസങ്ങൾ
ട്ടികചെപ്പടുത്തുക
23. ബ്ര 2്യക്ഷനികു2ി,

ദേരാക്ഷ നികു2ി എന്നിവ എന്താചെ)ന്ന് ഉദാഹര) സഹി2ം

വിശദമാക്കുക.

A. 24 മു ൽ 25 വരെരയുള്ള ക$ാദ്യങ്ങളിൽ ഏരെ ങ്കിലും 1 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരരെമഴു ു
(4 സ്ക
24. എ ദേകാളത്തിന് അനുദേയാജ്യമായ2് ബി ദേകാളത്തിൽ നിന്ന് കചെണ്ടത്തി

ാർ വീ

ം)

ട്ടിക

ബ്രകമചെപ്പടുത്തുക
എ
സാന്താൾ കലാ ം
സ്വദേദശി ബ്ര സ്ഥാനം
ദേ-ാർച്ച സിദ്ധാന്തം
മല ാറിചെല കർഷക

ബി
ലാല ലജ് 2് റായ്
ദാദാ
ായ് നവദേറാജി
വില്യം ദേലാഗൻ
സിദ്ധു-കാനു

കലാ ം
25. എന്താ)് ഉത്തരായനവും ദക്ഷി)ായനവും ?
PART IV

A. 26 മു ൽ 29 വരെരയുള്ള ക$ാദ്യങ്ങളിൽ ഏരെ ങ്കിലും 3 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരരെമഴു ു
(6 സ്ക

ാർ വീ

26. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിചെ; ഫലങ്ങൾ വിശകലനം ചെ-യ്യുക.
27. ആദേഗാള മർcദേമഖലകചെള കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് 2യ്യാറാക്കുക.
28. ഇന്ത്യയിചെല ചെ2ക്ക്

ടിഞ്ഞാറൻ , വടക്ക് കിഴക്ക് മൺസൂൺ കാലങ്ങചെള കുറിച്ച്

വിശദമാക്കുക.
29. നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുചെട സംദേയാജനം സ്വ2ബ്രന്ത ഇന്ത്യ ദേനരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ
ചെവല്ലുവിളിയായിരുന്നു. എങ്ങിചെനയാ)് നമ്മുചെട രാജ്യം ഈ ബ്ര ശ്നം
വിലയിരുത്തുക.
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രിഹരിച്ച2് ?

ം)

B-30 മു

ൽ 32 വരെരയുള്ള ക$ാദ്യങ്ങളിൽ ഏരെ

ങ്കിലും 2 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരരെമഴു
(6 സ്ക

ാർ വീ

ു
ം)

30. ധരാ2ലിയ ഭൂ ടവിശകലനത്തിൽ ബ്ര ാഥമിക വിവരങ്ങൾ, ഭൗ2ിക സവിദേശഷ2കൾ,
സംസ്കാരിക സവിദേശഷ2കൾ എന്നിവ എചെന്തന്ന് വിശദമാക്കുക ?
31. എന്താ)് ശൈമദേബ്രകാ ഫിനാൻസ് ? ഇ2ിചെ; ബ്ര ധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എചെന്തല്ലാമാ)് ?
32. ഇന്ത്യൻ ദേദശീയ2 രൂ ചെപ്പടുത്തുന്ന2ിൽ

ബ്ര2ങ്ങൾ വഹിച്ച

ങ്ക് വിലയിരുത്തുക.

PART V
A-33 മു

ൽ 35 വരെരയുള്ള ക$ാദ്യങ്ങളിൽ ഏരെ

ങ്കിലും 2 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരരെമഴു
(8 സ്ക

ാർ വീ

ു
ം)

33. ഒന്നാം ദേലാകയുദ്ധത്തിദേലക്ക് നയിച്ച സാഹ-ര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക.
(സൂ-ന: 2ീബ്രവദേദശീയ2-സാബ്രമാജ്യ2്വ മൽസരം-സാബ്രമാജ്യ2്വബ്ര 2ിസന്ധികൾ - ശൈസനിക
സഖ്യങ്ങളുചെട രൂ ീകര)ം )
34. ദേകരളത്തിൽ സാമൂഹ്യമാറ്റങ്ങൾക്ക് കാര)മായ ബ്ര ധാന സമരങ്ങചെള കുറിച്ച്
വിശദമാക്കുക.
(സൂ-ന: -ാന്നാർ ലഹള- ബ്രശീനാരായ) ഗുരു- ശൈവക്കം സ2്യാബ്രഗഹം- ഗുരുവായൂർ
സ2്യാബ്രഗഹം)
35. വിദ്യാഭ്യാസവും ശൈന ു)ിയും ചെമച്ചചെപ്പടുത്തുന്ന2ിന് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്ന
ബ്ര ധാന ദ്ധ2ികളും അവയുചെട ലക്ഷ്യങ്ങളും
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ട്ടികചെപ്പടുത്തുക.
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23.
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