രണാം പാദവാരഷിക മലയനിരണയം 2015
സാമഹയശാസം കാസ്: 10

ഉതരസചിക

Totam mark :80
----------------------------------------------------------------------------------------------1. *കിഴകന യോറാപിെല ചില പോദശങള ഓോടാമന സാമാജയതിെന അധീനതയിലായിരന.
ഇവ ൈകയടകനതിന ോവണി നടന സംഘരഷങള പൗരസയ യോറാപയന സമസയ എന
ോപരില അറിയെപട.
*ബാളകന പോദശങളില ആധിപതയം ോനടെമന് ഭയന ബിടണ ,പഷയ, ോഹാളണ് എനീ
രാജയങള ോചരന് ഒര സഖയമണാകി.
*ഇതിെന ഭാഗമായിടാണ് ബാളകന പതിസനി ഉണാകനത്.
*ബാളകന പോദശങെള െചാലി റഷയയോടയം ജരമനിയോടയം താതപരയങള തമിലണായ
സംഘരഷമാണ് ബാളകന പതിസനി.
(4)
2. a)താപം : താപനിലയിലള വരദനവ് ബാഷീകരണെത തവരിതെപടതന.
b)വായവിെന സവഭാവം : വരണ വായവിന് കടതല നീരാവി ഉളെകാളാന കഴിയന. ( 2 )
3. ൈവവിധയങള നിറഞ ഇനയന സമഹെത ചില ൈവകാരിക ശകികള ഏകീകരികകയം
ഒര ഏകാതക സമഹമായി നിലനിരതകയം െചയന പകീയയാണ് ോദശീോയാദഗഥനം .
അടിസന ഘടകങള
1. ഘടനാപരമായ സമതവം
2. സാംസാരിക ഐകയം
3. ആശയപരമായ ഒരമ
(2)
4. െസകല സിോഗചര : ഭൗോമാപരിതലതിെല ഓോരാ വസവം പതിഫലിപികെപടന
ഊരജതിെന അളവാണ് െസകല സിോഗചര .
ോസഷയല െറസലഷന : ഒര െസനസറിന് ോവരതിരിചറിയാന സാധികന ഭതലതിെല
ഏറവം െചറിയ വസവിെന വലിപമാണ് ോസഷയല െറസലഷന.
(2)
5. *ചരിതം , സാമഹയ ശാസം നരവംശ ശാസം തടങിയ ോമഘലകളില പരിണാമ സിദാനം
വലിയ മാറങള ഉണാകി.
*സാമഹയശാസ വിഷയങളിോലകള പരിണാമസിദാനതിെന പോയാഗെത ോസാഷയല
ഡാരവിനിസം എന് വിളികന.
(1)
6. a) പരവതങള
ആരവലി
വിനയ
സതപര
പീഠഭമികള
മാളവ പീഠഭമി
ോചാടാ നഗപര പീഠഭമി
ഡകാണ പീഠഭമി
മണീനം
കറത മണ്

സവിോശഷത
ഫലപഷി കടതല
ഈരപം ോശഖരികാനള
കഴിവ് കടതല
കറത നിറം
െഗാതമ്, ോജാവര ,കരിമ്
പധാന കയഷി

കാണെപടന പോദശങള
ഡകാണ പീഠഭമി,
മാള വ പീഠഭമി ,
വിനയ സതപര നിരകള , കച്
കതിയവാര പോദശങള

ചവന മണ്

ഇരമിെന അംശം കടതല
ഫലപഷി കറവ്
െനല് , റാഗി ,നിലകടല ,
പകയില പചകറികള എനിവ
കയഷി െചയന.

െചങല മണ്

ോചാടാ നഗപര പീഠഭമി,
പശിമഘടതിെന െതക്െതകകിഴക്
പരവഘടതിെന പടിഞാറ്
ആരവലി പരവതതിെന
കിഴക്
(6)

b)
വിള

താപനില

മഴയെട അളവ്
( വാരഷികം )

മണ്

പരതി

20 -30 ഡീഗീ
െസലഷയസ്

65-85 cm

കറത പരതി മണ്
എകല മണ്

ചണം

24-35 ഡീഗീ
െസലഷയസ്

150 െസനീമീററില
കടതല

നീരവാരചയള എകല
മണ്

കരിമ്

20-30 ഡീഗീ
െസലഷയസ്

100-150 cm

കറത പരതി മണ്

7.

വിലയം ോവഡസ് വരത് - ഏകാകിയായ െകായകാരി
വികര യോഗാ - പാവങള
ചാളസ് ഡാര വിന - മനഷയെന അവതാരം
മാക് പാങ് - കവാണം ബലതനം
ആലബരട് ഐനസീന - ആോപകിക സിദാനം

8. 1. വളെരോയെറ ഫലഭഷിയള സമതലം
2. ോലാകതിെല ഏറവം വിസയതമായ എകല സമതലം
3. ോലാകതിെല ജനസാനതോയറിയ ോമഖലകളില ഒന്
4. െറയില ോറാഡ് ഗതാഗത മാരഗങളെട നല ശയംഖല

(5)

(3)

9.
ആശയം

വകാകള

ജരമന ആശയവാദം

ഇമാനവല കാന്
െഹഗല

ഭൗതിക വാദം

കാള മാരക്

വാദങള
*ആശയമാണ് പഥമവം
പധാനവം
ഭൗതികപദാരതങളക്
ദവിതീയ സാനോമയള.
*ഒര ആശയതിന് സാമഹിക
ജീവിതെത മാറിമറികാന
കഴിയം
*ഭൗതിക ശകികളാണ്
മാറമണാകനത്
*ോലാകെത
വയാഖയാനികകയല ,
ോലാകെത മാറി മറികകയാണ്

പധാനം
(4)
10. അസം സയത വസകളെട ലഭയത
ജലലഭയത
ഗതാഗത സൗകരയം
ഊരജ ലഭയത
െതാഴിലാളികളെട ലഭയത

(3)

11. പാോദശികവാതം : സവനം രാജയോതകാള സവനം പോദശതിന് പാധാനയം നലകന.
പാോദശിക വാതതിെനാപം ഭാഷയം മതവം ോചരോമാള അത് ഒറ ോദശെമനതിന പകരം
പാോദശിക താലരയതിന മന തകം നലകന]
ജാതിയത : ഒര വിഭാഗം മറ് വിഭാഗകാെര താഴവരായി പരിഗണികന.സാനങളം
അവസരങളം ചില ചില ജാതികാര മാതം ൈക വശം െവകന.
ഇത് മറ് ജാതികാരകിടയില ശതതയണാകന.
ഭാഷാവാതം : ഭാഷാടിസാനതില സംസാന പനസംഘടന ആവശയെപട് ഇനമിനയില
വിവിധ സലങളില പോകാഭങല നടകന.
സങചിത ഭാഷാവാതം ോദശീോയാദഗഥനതിന തടസമാകന.
വരഗീയത :മതം ജാതി വംശം എനിവ ഒര രാഷീയ സാമഹയോനടങളകായി
ഉപോയാഗികോമാള അത് വരഗിയതയാകന.സവനം മതോതാടള അതിര കവിഞ അഭിനിോവശം
മറ് മതങോളാടള വിോരാധമായി മാറോമാള മതതീവവാതം ഉടെലടകന.
(4)
12. *വളെരോയെറ ചലവ് കറവ്
* കറഞ സമയതിനളില ബാങിംഗ് പവരതനങള െചയാന സാധികന
*വീടിലിരന് തെന പണമയകനതിനം ബിലകള അടയനതിനം സാധികന

(3)

13. a)യദകാല കമയണിസം
* കയഷിഭമി , എോസറകള എനിവ കരഷകരക് വിതരണം െചയ
* ഉതപനങളില അധികമളവ സരകാര ഏെറടത് മറ് ജനവിഭാഗങളക് വിതരണം െചയ.
* വയവസായ ശാലകളില ഉദപാദിപികനവെയ എലാം ോവതനതിന് പകരമായി െതാഴിലാളികളക്
തെന നലകി.
b)പതന സാമതിക നയം
* കരഷകരക് ഇഷമള ധാനയം കയഷി െചയാനം ഉതപനങള െപാത കോമാളതില വിലകാനം
സവാതനയം നലകി
* െതാഴിലാളികളക് ോവതനം പണമായി നലകി
*സവകാരയോമഖലയില ചില വയവസായങള അനവദിച
(6)
or
b)കപടയദം : രണാം ോലാകയദതില ബിടണം ഫാനസം ജരമനിെകതിെര യദപഖയാപനം
നടതി .എങിലം ോനരിട് ഒര ഏറമടലിന് തയാറായില.
ോപാളണിന് സഹായ സഹകരണങള നലകി അവര വിട നിന.
അതിനാല 1939 െസപറംബര മതല 1940 ഏപില വെരയള കാലം കപടയദം എനറിയെപടന
വിയറ്നാം യദം :രണാം ോലാകമഹായദതിന് ോശഷം ഫഞ് ൈസനയം നഷെപട അധികാരം
പിടിെചടകാനായി വിയറ്നാമില എതി.
ഫഞകാെര പരാജയെപടതിയതിെന തടരനണായ ജനീവ സോമളനം വിയറ്നാമിെന ഉതര

ദകിണ വിയറ്നാമകളായി വിഭജിച.
1960 ല ആരംഭിച ജനകീയ കലാപങളക പിനില ഉതര വിയറ്നാമാെണന് ആോരാപിച്
അോമരിക ഉതര വിയറ്നാമിെന ആകമിച.
അോമരിക നാപാം ോബാംബകള ഉപോയാഗിച.
ോലാകം വിയറ്നാം ജനതോയാട് ഐകയദാരഡയം പഖയാപിച.
ഗതയനരമിലാെത അോമരിക 1975 ഏപില 30 ന് വിയറ്നാമില നിന് പിനവാങി
1976 ല വിയറ്നാം ഏകീകരിച
ശീതസമരം:രണാം ോലാകയദതിന ോശഷം ോലാകം രണ ോചരികളായി
ആശയപരമായ വയതയാസമായിരന കാരണം .
ോസാവിയറ് യണിയെന ോനതയതവതിലള ോസാഷയലിസ് ോചരിയം അോമരികയെട ോനതയ
തവതിലള മതലാളിത ോചരിയം.
ഈരണ് രാഷങളം തമിലള സംഘരഷങളക് തറന യദങളെട രപം ൈകവനില.
അതിനാല ഇത് ശീതസമരം എന് വിളികന
ശീതസമരം യദതിോനോയാ സമാധാനതിോനെയാ അവസയായിരനില
14.
വിള
െനല്

താപനില

വാരഷിക
വരഷപാതം

മണ്

പതിമാസ ശരാശരി
താപനില 24 ഡിഗീ
െസലഷയസ്

150 െസ മി

ഫലഭയിഷമഅയ
കളിമണ് , എകലമണ്
(4)

15.കാരണങള
ോസാഷയലിസതിെന അടിസാനപമാണങളില നിനം വയതിചലിചത്
ആോഗാളവതകരണതിെന ഭാഗമായള ബാഹയ ഇടെപടല
ോഗാരബോചവിെന സാമതിക പരിഷാരങള ോസാവിയറ് യണിയെന മതലാളിത ോചരിയിോലക്
അടപിച
പാരടിയിോലയം ഗവെണനിോലയം ആഭയനര പശങളം ഭരണതിെല അഴിമതിയം
അനനര ഫലങള
ഇരധവോലാകം തകരകയം ഒര ഏകധവോലാകം ഉയരനവരികയം െചയ.
(5)
16. ഉതരമഹാസമതലം
തീരസമതലം
ഉപദവീപീയ പീഠഭമി
17.* മഹതായ വിപവം - 1688
* പാരീസ് ഉടമടി - 1783
* ബാസീയ് ോകാടയെട പതനം - 1789 ജൈല 14
* ജരമനിയെട ഏകീകരണം - 1871

(3)

(4)

18.റിസര വ് ബാങ് ഓഫ് ഇനയ
ധരമങള
1. ോനാട് അചടിചിറകല: ഇനയയില ഒര രപയം നാണയങളം ഒഴിെകയള മഴവന ോനാടകളം
ഇറകന
2.ഗവെണനിെന ഏജന്, ഉപോദഷാവ് : പണസംബനമായ കാരയങളില ഗവെണനിന് ഉപോദശം
നലകക
3. വായാ പണം പദാനെത നിയനികല : രാജയെത പണപദാനതിെന വായയോടയം

ഏറകറചിലകള നിയനികന
4. ബാങകളെട ബാങ് : വാണിജയ ബാങകെള നിയനികന. അതയാവശയം വരോമാള ബാങകെള
സഹായികന. അതെകാണ് ബാങകളെട ബാങ് എനറിയെപടന.
(5)
19 *ചണാമ്കല്
*ോഡാളൈമറ്
*കലകരി
*ഇരമയിര്
*മാംഗനീസ്

(2)

20. a)ൈമകലാ മലനിരനിരകള
b)ആഗര ഗിരന
c)മഹാനദി
d)മഹാനദിപശിമഘട മലനിരകള ( മഹാരാഷ )
e)ഭീമ തംഗഭദ

(3)

21.-ഫാഷിസവം നാസിസവം വീരാരാധന , യദെവറി , വംശീയത , ഭതകാല മഹതവവതകരണം
എനിവ ആശയങളായി പോയാഗിച.
-പരാതന ോറാമന സാമാജയതവതിെന മഹതവെത ഇറലി പകീരതിചോപാള ജരമനി ആരയന
വംശതിെന മഹതവെത പകീരതിച.
-ോസാഷയലിസകോളയം കമയണിസകോളയം െഡോമാകാറകോളയം ഇര കടരം എതിരത.
-കറതകപായകാര എന ഒര ൈസനയെത മസലിനി സംഘടിപിച.
-തവിടകപായകാര എന ഗപിെന ഹിറലര സംഘടിപിച
(5)

22. ഭപടതില ,
ആരവലി, തതകടി, വടകന സിരകനസ് കാോവരി നദി എനിവ അടയാളെപടതക
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