
SECOND TERMINAL EXAMINATION 2017
SOCIAL SCIENCE ANSWER KEY

STD IX

Qn.
No.

VALUE POINTS Split up
score

Total
score

1  തതിരഞഞ്ഞെടുപപ്പ് കമമ്മീഷന 1x1 1

2 ബതി) പ്രതതിശമ്മീര്ഷവരുമമാനന 1x1 1

3 പസഫതികപ്പ് ഫലകന 1x1 1

4 എ) ഭമാസ്കര -2 1x1 1

5 • ജമാതതി, മത, വര്ഗ, ഭമാഷ, ലതിനഗ വവ്യതവ്യസങ്ങളതിലമാഞത പ്രമായപൂര്തതിയമായ 
എലമാവര്കന തതിരഞഞ്ഞെടുപതില് വവമാടപ്പ് ഞചെയമാനുള്ള അവകമാശന.

• 18 വയസമായവര്കപ്പ് അര്ഹത

2x1 2

6 ഇടങങ്കൈ ജജാതതികള -കച്ചവടന, കകവതമാഴതില് എനമ്മീ വമഖലകളതില് പ്രവര്തതിച്ചതിരുനവര്

വലങങ്കൈ ജജാതതികള -കമാര്ഷതിക വമഖലകളതില് പ്രവര്തതിച്ചതിരുനവര് 2x 1 2

7 ➢ ഇതപ്പ് ഒരു ശരമാശരതി വരുമമാനമമാണപ്പ്.
➢ സമ്പതതിഞന്റെ തുലവ്യമയ വതിതരണവന അതുവഴതിയുണമാകുന സമാമൂഹതികവക്ഷേമവന ഇതപ്പ് 

പരതിഗണതികനതില
➢ വതിദവ്യമാഭവ്യമാസന, വപമാഷകമാഹമാരലഭവ്യത, ആവരമാഗവ്യസനരക്ഷേണന തുടങ്ങതിയ 

ജമ്മീവതിതഗുണവമന്മ ഘടഗങ്ങള് ഇതതിഞന്റെ പരതിധതിയതില് വരുനതില     (any two) 

2x1 2

8  നതിര്ബനതിത കുടതിയയേററ ആകര്ഷക കുടതിയയേററ

• പ്രകവ്യതതി ദുരന്തങ്ങള്.
• ഞതമാഴതിലതിലമായ.
• യുദന

• നലകമാലമാവസ്ഥ 
• വതിദവ്യമാഭവ്യമാസ സസൗകരവ്യങ്ങള്
• ഞതമാഴതില് അവസരങ്ങള്

2x1 2

9 ✔ ആതമ്മീയ ജമ്മീവതിതതതിനപ്പ് പ്രമാധമാനവ്യന നല്കതി.
✔ കദവവതമാടപ്പ് കൂടുതല് അടുകമാനുള്ള മമാര്ഗമമായതി ഭകതിഞയ കണകമാകതി.
✔ എലമാ മനുഷവ്യഞരയുന ബഹുമമാനതികണന                                        (any two) 

2X1 2

10  ലമാവ ഞപമാടതിഞ്ഞുണമാകുന മണപ്പ് ഫലഭൂയതിഷ്ഠമമാണപ്പ്.
 അഗതിപര്വതവസമാടന സമയതപ്പ് പുറവതകപ്പ് വരുന ചെമാരന വളമമായതി 

ഉപവയമാഗതികമാന.

 ഗമ്മീസറുകള് രൂപഞപടുന്നു                                                           (any two) 

2x 1 2
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11 • കുരതിശു യുദങ്ങള്
• വപ്ലേഗപ്പ് പടര്നപ്പ് പതിടതിച്ചതപ്പ്
• വദശ രമാഷ്ട്രങ്ങളുഞട ആവതിര്ഭമാവന
• ഞവടതിമരുനതിഞന്റെ നതിയന്ത്രണന രജമാകന്മമാര് ഉപവയമാഗഞപടുതതിയതപ്പ്      (any three)

3x 1 3

12 • ഗവണ്ഞമന്റെതിഞനയുന ജനങ്ങഞളയുന ബനതിപതികന്നു.
• ഞപമാതുജനമാഭതിപ്രമായന രൂപമ്മീകരതികന്നു.
• ഗവണ്ഞമന്റെപ്പ് രൂപമ്മീകരതികന്നു.
•  പ്രതതിപക്ഷേമമായതി പ്രവര്തതികന്നു.
• വതിവതിധ നയങ്ങളുന പരതിപമാടതികളുന മുവനമാടപ്പ് വയ്ക്കുന്നു                       (any three)

3x 1 3

13 • നക്ഷേതമാകവ്യതതി വതിവതിധ വറമാഡുകള് സനതികന ഇടങ്ങളതില് രൂപന ഞകമാള്ളുന്നു.

• വരഖമാകവ്യതതി  വറമാഡപ്പ്, നദതി, തമ്മീരവരഖ എനതിവയപ്പ് സമമാന്തരമമായതി വതികസതിച്ചപ്പ് 
വരുനതപ്പ്

• വവ്യതമാകവ്യതതി  ജലശയങ്ങള്, വമച്ചതില്പ്പുറങ്ങള്, ആരധനമാലയങ്ങള് തുടങ്ങതിയവഞയ 
ചുറതി രൂപന ഞകമാള്ളുനതപ്പ്

3 x1 3

14 ● കശലവവ്യഷതി.

• കടലതില്നതിന്നു നമ്മീരമാവതി നതിറഞ്ഞെ കമാറപ്പ് കരയതിവലകപ്പ് നമ്മീങ്ങുന്നു.

• പര്വതച്ചരതിവകളതിലൂഞട ഉയര്നപ്പ് തണുതപ്പ് ഘനമ്മീഭവതിച്ചപ്പ് വമഘരൂപന പ്രമാപതികന്നു.

• കമാറതിനപ്പ് അഭതിമുഖമമായ പര്വതങ്ങളുഞട വശങ്ങളതില് ഞപയതിറങ്ങുന്നു.

1 x 1=1

2 3

15 എ. അപരദനന.

ബതി. കമ്മീഴപ്പ്ഘടന
സതി. അപരദനന
ഡതി.കമ്മീഴപ്പ്ഘടന    

4x1 4

16 എ ബതി

മമ്മീരമാഭമായതി ഭജന

കബമ്മീര് വദമാഹ

ഗുരുനമാനമാകപ്പ് ഷമാബമാദപ്പ്

ബസവണ വചെനസമാഹതിതവ്യന

4x1 4

17 to 26  Answer any Eight

17 മതിയേജാന്ഡറുകള
• ചെരതിവപ്പ് കുറഞ്ഞെ പ്രവദശത്തുകൂടതി വപമാകുന നദതിയുഞട ഒഴുകതിഞന അവസമാദങ്ങവളമാ 

ശതിലമാരൂപങ്ങവളമാ തടസഞപടുത്തുവമ്പമാള്  നദതി വളഞഞ്ഞെമാഴുകുന്നു.
• ഇതരതതില്  വളഞഞ്ഞെമാഴുകുന നദമ്മീഭമാഗമമാണപ്പ് മതിയമാനഡറുകള്.

ഓകക്സ് യബജാ തടജാകങ്ങള
• നദതികളതിഞല വലയങ്ങള് തുടര്ച്ചയമായ അപരദന നതിവക്ഷേപണ പ്രകതിയകളതിലൂഞട 

കൂടുതല് വളയുകയുന തുടര്നപ്പ് നദതി വനര്ഗതതി സസമ്മീകരതികകയുന ഞചെയ്യുന്നു.
• വളഞഞ്ഞെമാഴുകതിയ ഭമാഗന നദതിയുഞട പ്രധമാന ഭമാഗത്തുനതിനപ്പ് വവര്ഞപടപ്പ് ഒറഞപട 

തടമാകങ്ങളമാകുനതമാണപ്പ് ഓകപ്പ് വബമാ തടമാകങ്ങള്

2

2

4



18 • അവശവ്യ സമാധനങ്ങളുഞട വതിലസര്കമാര് നതിശ്ചയതിച.

• പൂഴതിവയപ്പ്പ്പുന കരതിഞ്ചന്തയുന നടത്തുനവര്കപ്പ് കടതിനശതിക്ഷേ നല്കതി.
• അളവകളുന തൂകങ്ങളുന ഏകമ്മീകരതിച.

• സര്കര് ധമാനവ്യപ്പുരകള് സ്ഥമാപതിച്ചപ്പ് കര്ഷകരതില് നതിനപ്പ് ധമാനവ്യങ്ങള് വമാങ്ങതി 
സൂക്ഷേതിച.

• ധമാനവ്യങ്ങള് ക്ഷേമാമകമാലതപ്പ് മതിതമമായ വതിലകപ്പ് വതിതരണന ഞചെയ.        (any four)

4x1 4

19 ➢ ജമാതതിവവ്യവസ്ഥഞയ എതതിര്ത്തു
➢ സമ്മീ പുരുഷ സമതസതതിനപ്പ് പ്രമാധമാനവ്യന നല്കതി.
➢ വതിധവമാ വതിവമാഹന, മതിശ്രവഭമാജനന, പ്രമായപൂര്തതി വതിവമാഹന, എനതിവഞയ 

വപ്രമാതമാഹതിപതിച.

➢ പുനര്ജന്മ സതിദമാന്തഞത വചെമാദവ്യന ഞചെയ.

➢ സസമാതന്ത്രവ്യന സമാമൂഹതിക നമ്മീതതി എനമ്മീ ആശയങ്ങള് പ്രചെരതിപതിച.

➢ അധസമാനതതിഞന്റെ മഹതസന ഉയര്തതിപതിടതിച.                                          (any four)

4x1 4

20 മനുഷഷ്യനതിര്മതിതറ
➢ പുലതിമുട്ടുകള് നതിര്മതികല്.

➢ കടവലമാരങ്ങളതില് പമാറകള് നതിവക്ഷേപതികല്.
സസജാഭജാവതിക മജാര്ഗ്ഗങ്ങള

➢ മണല്ഭതിതതികള്
➢ കടല്തമ്മീര പമാറഞകട്ടുകള്

2x 1=2

2x1=2
4

21 ✔ ജമാതതിവതിവവചെനതതിഞനതതിരമായ സമാമൂഹതിക സമതസന എന ചെതിന്ത ശകതിഞപട്ടു.

✔ സമ്മീ പുരുഷ സമതസന എന ആശയന രൂപഞപടമാന തുടങ്ങതി.

✔ സമാമൂഹതികസമതസഞമന ആശയതതിനപ്പ് പ്രചെമാരന ലഭതിച.

✔ അനമാചെമാരങ്ങള് വചെമാദവ്യന ഞചെയഞപട്ടു.

4x 1 4

22  പ്രകവ്യതതിവതിഭവങ്ങള് ഒരു തലമുറയപ്പ് മമാതന അനുഭവതികമാനുള്ളതല, വരുന 
തലമുറയ്ക്കുകൂടതി അവകമാശഞപടതമാണപ്പ് എന കമാഴ്ചപമാടമാണപ്പ് സുസ്ഥതിരവതികസനന.
ലക്ഷേവ്യങ്ങള്

 പരതിസ്ഥതിതതികലക്ഷേവ്യങ്ങള് 
 സമാമ്പതതികലക്ഷേവ്യങ്ങള് 
 സമാമൂഹതികലക്ഷേവ്യങ്ങള്

1x1=1

3x1=3 

4

23   സതിര്ക്കുകള
➔ ഹതിമമാനതികളുഞട അപരദനഫലമമായതി ഉണമാകുന ചെമാരുകവസരയുഞട രൂപതതിലുള്ള 

തമാഴ്വരകളമാണപ്പ് സതിര്കകള്
മമജാങറൈനുകള 

➔ ഹതിമമാനതികള് വഹതിചഞകമാണ്ടുവരുന അവസമാദങ്ങള് ഹതിമ തമാഴ്വരയുഞട വതിവതിധ 
ഭമാഗങ്ങളതില് നതിവക്ഷേപതികഞപട്ടുണമാകുന ഭൂരൂപങ്ങള്

1x 2=2

1x2=2

4
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24   എ.   സസമാതന്ത്രവ്യതതിനുള്ള അവകമാശന
  ബതി.   സമതസതതിനുള്ള അവകമാശന 
  സതി.   സമാനസ്കമാരതികവന വതിദവ്യമാഭവ്യസപരവമമായ അവകമാശന 
  ഡതി.   ചൂഷണതതിഞനതതിഞരയുള്ള അവകമാശന

4 x 1 4

25 സജാലകക്സ് ങററ്റുകള
• ചുണമാമ്പപ്പ് ശതിലമാഗുഹകളതില് ജലവമമായതി അലതിഞ്ഞുവചെര്ന്നുണമായ ചുണമാമ്പപ്പ് മതിശ്രതിതന

ഗുഹയുഞട വമല്ക്കൂരയതില് നതിനപ്പ് തമാവഴകപ്പ് തുള്ളതിയമായതി വമ്മീഴുന്നു.

• ഇതതിഞന്റെ കുറചഭമാഗന ഗുഹയുഞട വമല്ഭമാഗതപ്പ് പറതിപതിടതിച്ചതിരതികന്നു.

• ഈ പ്രകതിയ ഏഞറകമാലന തുടരുനതതിഞന്റെ ഫലമമായതി ഈ ചുണമാമ്പു 
നതിവക്ഷേപരൂപങ്ങള് തവഴകപ്പ് വളരുനതമാണപ്പ് സമാലകപ്പ് കററ്റുകള്.

സജാലഗക്സ് ങമറ്റുകള 
• ഗുഹയുഞട വമല്ക്കൂരയതില്നതിനപ്പ് തുള്ളതിയമായതി വമ്മീഴുന ചുണമാമ്പപ്പ് മതിശ്രതിതന ഗുഹയുഞട 

അടതിതറയതില് വമ്മീഴുവമ്പമാള് അവതിഞട അടതിഞ്ഞുകൂടുന ചുണമാമ്പുനതിവക്ഷേപന തമാഞഴ 
നതിനപ്പ് മുകളതിവലക വളരുന്നു.

• ഈ ഭൂരൂപങ്ങളമാണപ്പ് സമാലഗപ്പ് കമറ്റുകള്.
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26  പ്രധമാന നഗരങ്ങഞള ബനതിപതിചഞകമാണപ്പ് വറമാഡുകള് നതിര്മതിച.

 സരമായതികള് (വതിശ്രമവകന്ദ്രങ്ങള്) പണതിതു. 

 ഏകമ്മീകവ്യത നതികുതതിസമ്പ്രദമായന നടപമാകതി. 
 തപമാല്സമനവതിധമാനന കരവ്യക്ഷേമമമാകതി. 
 കമാരവ്യക്ഷേമമമായ നമാണയസമനവതിധമാനന നടപമാകതി                 (any four)
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27 to 30   Answer any Two

27 മുഗള പജായദേശതികഭരണറ മറൈജാത്ത പജായദേശതികഭരണറ

• രമാജവ്യഞത സുബകള്, സര്കരുകള്,

പര്ഗമാനകള്, ഗമാമങ്ങള് 
എനതിങ്ങഞന തരനതതിരതിച്ചതിരുന്നു.

• ഇവ ഓവരമാനതിഞന്റെയുന 
ഭരണതതിനമായതി ഉവദമാഗസ്ഥരുഞട 
ഒരു ശ്രനഖല ഉണമായതിരുന്നു. 

• നതികുതതിപതിരതിവപ്പ്, 
നമ്മീതതിനവ്യമായനതിര്വഹണന, 
കസനതികവമല്വനമാടന എനതിവ 
ഇവരുഞട ചുമതലയമായതിരുന്നു

• രമാജവ്യഞത പ്രവതിശവ്യകള്, ജതിലകള് 
(പ്രമാന്തങ്ങള്), പര്ഗമാനകള്, 
ഗമാമങ്ങള് എനതിങ്ങഞന 
തരനതതിരതിച്ചതിരുന്നു.

• ഇവ കൂടമാഞത സസരമാജവ്യ, ഞമമാഗകള 
എനതിങ്ങഞനയുന രമാജവ്യഞത 
രണമായതി വതിഭജതിച്ചതിരുന്നു.

• ഞമമാഗകള പ്രവദശങ്ങളതില് നതിന്നുന 
ചെസൗതപ്പ്, സര്വദശപ്പ് മുഖതി എനതി 
നതികുതതികള് പതിരതിച്ചതിരുന്നു.
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28 • വചെമാളരമാജമാകന്മമാര് രമാജവ്യഞത മണ്ഡലങ്ങള്, വളനമാടുകള്, നമാടുകള്, ഞകമാടന 
എനതിങ്ങഞന വതിഭജതിച്ചതിരുന്നു.

• സസയനഭരണമാധതികമാരമുള്ള ഗമാമങ്ങളുഞട സമൂഹമമായതിരുന്നു ഞകമാടന.

• ഗമാമഭരണവമമായതി ബനഞപട ചുമതലകളുന അധതികമാരങ്ങളുന ഗമാമമ്മീണജനതയതില് 
നതിക്ഷേതിപ്തമമായതിരുന്നു.

• ഗമാമഭരണതതിനമായതി ഊര്, സഭ എനമ്മീ രണപ്പ് സമതിതതികള് പ്രവര്തതിച്ചതിരുന്നു.

• ഗമാമതതിഞല എലമാ ജനങ്ങളുന ഉള്ഞപടുനതമാണ് ഊര്.

• ബമാഹ്മണര് മമാതന ഉള്ഞപടതമായതിരുന്നു സഭ.
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29 • കജാലജാവസ
• പകല് സമയതപ്പ് വമ്മീശുന കടല് കമാറ്റുന രമാതതി കമാലങ്ങളതിഞല കര കമാറ്റുന 

തമ്മീരപ്രവദശങ്ങളതിഞല തമാപനതിലഞയ നതിയന്ത്രതികന്നു.

• മഴ, കമാറപ്പ്, ചെകവമാതന തുടങ്ങതിയ കമാലമാവസ്ഥമാ പ്രതതിഭമാസങ്ങളുഞട രൂപമ്മീകരണതതില്
സമുദ്രങ്ങള്കപ്പ് പങ്കുണപ്പ്.

• തമ്മീരപ്രവദശങ്ങളതില് മതിതമമായ കമാലമാവസ്ഥ അനുഭവഞപടുന്നു.
കുടതിമവളറ

• കടല് ഞവള്ളഞത ശുദമ്മീകരതിച്ചപ്പ് കുടതിഞവള്ളമമാകമാന.

• കടല് ഞവള്ളന ശുദമ്മീകരതികമാനുള്ള വതിവതിധ മമാര്ഗ്ഗങ്ങളമാണപ്പ് വസസദനന, 

ബമാഷമ്മീകരണന, സമാന്ദ്രമ്മീകരണന, ഇലവകമാ ഡയമാലതിസതിസപ്പ്, വതിപരമ്മീത ഓവസമാസതിസപ്പ്.
• ഇന്തവ്യയതില് ചെതിലയതിടങ്ങളതില് സമുദ്രജല വസസദനന എന മമാര്ഗ്ഗമുപവയമാഗതിച്ചപ്പ് കടല് 

ഞവള്ളന ശുദമ്മീകരതികന്നു.

ങവദേദ്യുതതി 
• തതിരമമാലകള്, വവലതികള് എനതിവ കവദദ്യുതതി ഉലമാദനതതിനപ്പ് ഉപവയമാഗഞപടുത്തുന്നു.

• തമ്മീരതപ്പ് ആഞ്ഞെടതികന ശകമമായ തതിരമമാലകള് അവതിഞട സ്ഥമാപതിച്ചതിട്ടുള്ള 
ടര്കബനുകഞള കറകനതതിലൂഞട കവദദ്യുതതി ഉലമാദതിപതികഞപടുന്നു.

• വവലതിവയറ സമയതപ്പ് അകവതകന വവലതിയതിറക സമയതപ്പ് പുറവതകന ജലന 
ശകമമായതി നമ്മീങ്ങുനതതിഞന്റെ ഫലമമായതി ടര്കബനുകള് കറങ്ങുനതതിലൂഞട കവദദ്യുതതി 
ഉലമാദതിപതികഞപടുന്നു.
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30 വജാവുയവലതികള
ചെതിതന  5.5 വപജപ്പ് 76

• അമമാവമാസതി പസൗര്ണമതി ദതിവസങ്ങളതില് സൂരവ്യനുന ചെന്ദ്രനുന ഭൂമതിയുന വനര്വരഖയതില് 
വരുന്നു.

• ഈ ദതിവസങ്ങളതില് സൂരവ്യഞന്റെയുന ചെന്ദ്രഞന്റെയുന ആകര്ഷണശകതി കൂടുതലമായതിരതികന.

• അതതിനമാല് മറപ്പ് ദതിവസങ്ങഞള അവപക്ഷേതിച്ചപ്പ് ശകമമായ വവലതിവയറന ഉണമാകുന്നു.

• ഇവയമാണപ്പ് വമാവവവലതികള്.

സപ്തമതിയവലതികള
ചെതിതന  5.6 വപജപ്പ് 76

• അമമാവമാസതി പസൗര്ണമതി എനമ്മീ ദതിവസങ്ങള്കവശഷന ഏഴു ദതിവസന കഴതിയുവമ്പമാള് 
സൂരവ്യനുന ഭൂമതിയുന ചെന്ദ്രനുന 90 ഡതിഗതി വകമാണമ്മീയ അകലങ്ങളതില് എത്തുന്നു.

• ഈ ദതിവസങ്ങളതില് സൂരവ്യനുന ചെന്ദ്രനുന 90 ഡതിഗതി വകമാണമ്മീയ അകലങ്ങളതില് നതിനപ്പ് 
ആകര്ഷതികനതതിനമാല് വളഞര ദുര്ബലമമായ വവലതികളമാണപ്പ് ഉണമാകുനതപ്പ്.

• ഇവയമാണപ്പ് സപ്തമതിവവലതികള്.
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