
SSLC MODEL EXAMINATION, FEBRUARY  2015

Std : X  സാമഹയശാസം - ഉതരസചിക Marks : 80

1. മാനവേശഷി െമചെപടതനതിന് ജനങളക് ലഭികന അവസരങള വിപലെപടതന പകിയ.    (1) 
2.       

• അതിശീതഹിമപാതങളായ ബിസാരഡ്  

• െവളത മരഭമികള 

• ഏറവം തണത ഭഖണം

• മഞ് മടിയ ഭഖണം

• ദീരഘകാലം നീണനിലകന പകലം രാതിയം (4)
3.   

• പൗരാവകാശസംരകണം

• മനഷയാവകാശങളക് വിരദമായ നിയമങളെട പനരവേലാകനം

• ഭരണനിരവഹണരംഗെത പരിഷ്കാരങള

• തടവറകളിെല അതികമങള തടയല

• പടികജാതി - പടികവരഗ വിഭാഗങളെട മനഷയാവകാശ നിേഷധങള ഇലാതാകല

• വനിതകളേടയം കടികളേടയം അവകാശ സംരകണം         (3)
4.    

• പരിണാമസിദാനം

• ജീവജാലങളെട ഉല്പതി

• മനഷയെന അവതാരം         (2) 
   

5.      
(a) മരദേമഖലകള  :-  
• മദയേരഖാ നയനമരദേമഖല

• ഉേപാഷ്ണ ഉചമരദേമഖലകള

• ഉപധവീയ നയനമരദേമഖലകള

•  ധവീയ ഉചമരദേമഖലകള        (6)   
(b) െനല്
• െനലകഷി െചയന സംസാനങള :- പശിമബംഗാള, പഞാബ്, ഉതരപേദശ്, ആനാപേദശ്, 

തമിഴ്നാട് ,ഹരിയാന, േകരളം

• അനേയാജയമായ ഭമിശാസ്തസാഹചരയങള :-
 

വിള ഊഷാവ് മഴ മണിനം

െനല് 240C 150cm എകലമണ്
ഫലഭയിഷമായ കളിമണ്
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6.    (4)

എ ബി

a ഫഞ് വിപവം 1789

b െനേപാളിയന ബരലിന ശാസനകള

c വയവസായ വിപവം ഇംഗണ്

d കാരഷിക വിപവം വളചെകടല പസാനം

         
7.           (3)

• സമഹതിെല താഴ്ന വരമാനകാരക് സാമതിക േസവനങള ലഭയമാകന .

• ദരിദവിഭാഗം ജനങളിലസമാദയശീലം വളരതന.

• സവയം െതാഴില കെണതനതിന സഹായികന.    
8.                          (2)   

• റഷയയില െതാഴിലാളികെള ചഷണം െചയ്ത ഭരണകടതിെന േസവചാധിപതയതിെന തിെര കരഷകരം  
െതാഴിലാളികളം സംഘടിച് െലനിെന േനതതവതില Social Democratic Labour Party രപീകരിച.

• േബാളെഷവികകള- വിപവം, പണിമടക്

• െമനെഷവികകള- പരിഷ്കരണം , െതരെഞടപ്  
9.             (4)

•  ജനസംഖയയെട അടിസാനതില   6   കാസകള  :-  

• 1 ലകവം  അധികവം - കാസ് - I 

• 50000 - 1 ലകവം - കാസ് - II

• 20000  50000– - കാസ് -  III

• 10000  20000– - കാസ് -  IV

• 5000  10000– - കാസ് -  V

• 5000  – ല താെഴ - കാസ് -  VI  

•  അവ നലകന േസവനങളേടയം അടിസാനതില   :-  

• ഭരണനഗരങള

• വയവസായനഗരങള

• ഗതാഗതനഗരങള

• ഖനനനഗരങള

• വാണിജയനഗരങള

• സരകാനഗരങള

• വിദയാഭയാസനഗരങള

• മത /സാംസ്കാരികനഗരങള 

• സഖവാസനഗരങള     
10.        (3)

• ആശയപരമായ വയതയാസം

• േസാവിയറ് യണിയെന േനതതവതിലള േസാഷയലിസ് േചരി, അേമരികയെട േനതതവ തിലള 
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മതലാളിത േചരി.

• നയതന യദം.

• യദവം സമാധാനവം ഇലാത ആവസ.

• രാഷ്ടീയ അവിശവാസവം ആശയപരമായ െവറപം .          
11.                                                    (4)

• പാസി യദം - 1757

• ഇറലിയെട ഏകീകരണം - 1870

• േവഴ്സായി സനി ഒപ വച -  1919

• പതനസാമതികനയം റഷയയില നടപിലാകി - 1921
12.                   (2)

• പതയകനികതി   :- നികതിദായകന് നികതിയെട ഭാരം മെറാരാളിേലക് ൈകമാറം െചയാന സാധയമല.

• പേരാകനികതി  :- നികതിദായകന് നികതിയെട ഭാരം മെറാരാളിേലക് ൈകമാറം െചയാന സാധയമാണ്. 
13.                                                    (4)

മണിനം സവിേശഷതകള

എകലമണ് ഉയരന ഫലപഷ്ടി ,  നദീതീരങളിലം െഡലറാ പേദശങളിലം കാണെപടന

െചങലമണ് മണസണ കാലാവസ പേദശങളില കാണെപടന.കാഠിനയം കടതല.

ചവനമണ് ഇരമിെന അംശം കടതല, ഫലപഷ്ടി താരതേമയന കറവ് .

പരവതമണ് ഇരണ തവിട് നിറേമാ, കറപ് നിറേമാ.

മരഭമിമണ് ലവണാംശം കടതലം ഈരപം കറവം, ഫലപഷ്ടി താരതേമയന കറവ് .

   
14.    സംസ്കാരം  :-   ഒര സമഹതില നിലനിലകന േവഷം, ഭാഷ, ആചാരങള, അനഷാനങള, 

വിശവാസങള എനിവയെട ആെകതക. (2)
15.(a)

• ൈവകണസവാമി -  ചാനാര വിഭാഗതിെന  അവശതകളക് അറതിവരതി.

• ചടമിസവാമികള - അബാഹണരെട ഉയരെതഴേനലപിനശമിച.

• ശീനാരായണഗര - േകരളീയനേവാഥാനതിെന മഖയശിലപി.

• അയങാളി, വകം അബളഖാദര മൗലവി, കമാരഗരേദവന തടങിയവരെട ആശയങളം 
പവരതനങളം.      (6)
(b)

• ഗാനിജിയെട  േനതതവം

• ഖിലാഫത് പസാനം

• 1921 ഒറപാലം അഖിലേകരളേകാണഗസ് സേമളനം

• മലബാര - െകാചി - തിരവിതാംകര ഏകീകരണം 

• ൈസമണകമീഷന ബഹിഷ്കരണം

• ഉപസതയാഗഹം
16.        (2)

• വയവസായശാലകളില നിനം വാഹനങളില നിനം പറതവരന വാതകങള സഷികന പകപടലം
17.          (4)

• വരഗീയത   :-
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➢ മതപരമായ ഭിനിപ് ജനങള തമിലള സൗഹാരദം നശിപികന. 

➢ കടായ പവരതനങളക് തടസം

➢ രാജയതിെന അഖണതയ്കം നിലനിലപിനം ഭീഷണി .  
  

• ജാതീയത   :-

➢ രാഷ് ടീയപാരടികള ജാതിെയ താലകാലിക േനടങളകായി ഉപേയാഗികന. 

➢ സാമഹയ നനകളം മലയങളം നഷെപടതന.

➢ േദശീയതാലപരയങള മാറിനിരതി ജനങള തമിലള കലഹതിന കാരണമാകന.
18.           (3)

• നേവാഥാനം   :-  14 ,15 നറാണകളില ഇറാലിയന നഗരങളിലം ഇതര യേറാപയന രാജയങളിലമണായ 
കലാൈവജാനികരംഗങളിെല പതന ഉണരവ്. 

• ഈേശാസഭ   - ഇേഗഷയസ് ലേയാള എന സാനിഷ് വിമക ഭടന സാപിച. പടാളമാതകയില 
ചിടെപടതിയ പതിനവീകരണതിനള മെറാര ഘടകം.

• ജാേനാദയം   - യകിയെട മാതം അടിസനതില ഭൗതിക േലാകേതയം അതില മനഷയെന 
സാനേതയം വീകികന ശമികന ൈധഷണിക മേനറം. 

19.           (2)

•  പതയകവിദരസംേവദനം :- കതിമമായ ഒര പകാശ േസാതസിെന അടിസാനതിലളള 
വിദരസംേവദനം. 

• പേരാക വിദരസംേവദനം   : - സരയപകാശതിെന സഹായേതാടയള വിദരസംേവദനം .  
20.          (3)

• േലാകബാങ്

• അനാരാഷ നാണയനിധി

• േലാകവയാപാരസംഘടന
21.             (3)

• േലാകേസാഷയല േഫാറം   :- ആേഗാളീകരണം സഷികന പതയാഘാതങെള െചറകവാന കഴിയന 
േലാകകമം സഷികക. വംശ, വരണ, ലിംഗ വിേവചനങളകതീതമായ നവേലാകം  സഷികക.

• ഗീനബറ് പസാനം   :- ഭമിയേടയം, വകങളേടയം സംരകണം മനനിരതി െകനിയയിെല പകതി 
സംരകണ പവരതക വാങാരി മാതായ് ആരംഭിച പസാനം.

• െറഡ് േകാസ്   :- യദങളം പകതിദരനങളം ഉണാകന പേദശങളില സഹായവം സവാനനവം 
എതികന. 

22.             (4)

•  േസറ്സ് ഡിപാരട്െമനിെന രപീകരണം

• വി.പി. േമേനാന പദതി

• സംസാന രപീകരണം

23.            ((2) 

• പശിമ അസവസത   :- ൈശതയകാലത് െമഡിറേറനിയന കടലിന മകളില രപംെകാളന നയനമരദം 
േടാേപാസിയറിന മകളിലെട വീശന െജറ് പവാഹങളെട സഹായതാല കിഴേകാട് സഞരിച് 
ഇനയയിെലതന കാറകള.

24.      ഗതാഗതം ബാങിംഗ് ഇനഷറനസ്       (3)
25.      ഭപടം     (4)
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