SECOND TERMINAL EVALUATION – 2018
SOCIAL SCIENCE - ANSWER KEY
STD IX
Qn no:

INDICATORS

Score

1

➢ അബുൽ ഫസൽ

1

2

➢ മഴകക്കാലതത്ത് നദദി ഒഴുകുന്ന ചക്കാലദിനന്റെ ഇരു കരകളദിലലകക്കും ഏനറെ ദൂരക്കും
പ്രളയജലക്കും എത്തുന്നു
➢ ഇങ്ങനന പ്രളയബക്കാധദിതമക്കാകുന്ന ഇരുകരകളദിലക്കും എകൽ നദിലക്ഷേപദിചത്ത്
രൂപക്കുംനകക്കാള്ളുന്ന സമതലങ്ങളക്കാണത്ത് പ്രളയസമതലങ്ങൾ

2

3

•
•

മധധ്യകക്കാല ചദിത്രങ്ങളദിനല പ്രധക്കാന പ്രതദിപക്കാദധ്യക്കും മതവദിഷയങ്ങളക്കായദിരുന്നു
നസന്നദി ഡദി നപനപക്കാ വരച സക്കാന്റെ ടദിനദിറ്റ മലഡക്കാണ മധധ്യകക്കാല
ചദിത്രകലകത്ത് ഉദക്കാഹരണമക്കാണത്ത്

2

4

•
•
•

A)
സസ്വന്തമക്കായദി കൃഷദിയുള്ളവർ
കുടക്കുംബലതക്കാനടക്കാപക്കും കൃഷദി നചയ്തു
ആവശധ്യനമങദിൽ കൂലദികക്കാനര ഉപലയക്കാഗദിച്ചു
പക്കാഹദി കഷത്ത്തക്കാ

2

B)
5

എണ്ണയക്കാട്ടൽ , ശർകരനദിർമക്കാണക്കും , തുണദിനനയത്ത്ത്തു , ചക്കായക്കുംമുകൽ

(Any1)
(Any2)

2

6

•
•
•

ഉൽപക്കാദനരരീതദി
വരുമക്കാനരരീതദി
നചലവുരരീതദി
ഉൽപക്കാദനരരീതദി
പ്രക്കാഥമദിക -ദസ്വദിതരീയ- തൃതരീയ ലമഖലകളദിൽ ഉൽപക്കാദദിപദികനപടന്ന
സക്കാധനങ്ങളുനടയുക്കും ലസവനങ്ങളുനടയുക്കും ആനക പണമൂലധ്യക്കും കനണ്ടെതദി
ലദശരീയവരുമക്കാനക്കും കണകക്കാകന്ന രരീതദി
വരുമക്കാനരരീതദി
ഉൽപക്കാദനഘടകങ്ങളദിനദിന്നത്ത് ലഭദികന്ന പക്കാട്ടക്കും , ലവതനക്കും , പലദിശ , ലക്കാഭക്കും
എന്നദിവയുനട അടദിസക്കാനതദിൽ ലദശരീയവരുമക്കാനക്കും കണകക്കാകന്ന രരീതദി
നചലവുരരീതദി
ഒരു വർഷതദിൽ വധ്യകദികളുക്കും സക്കാപനങ്ങളുക്കും സർകക്കാരുക്കും ആനക
നചലവഴദികന്ന തുക കനണ്ടെത്തുക വഴദി ലദശരീയവരുമക്കാനക്കും കണകക്കാകന്ന
രരീതദി
(Any1)

3

7








സമതസ്വതദിനുള്ള അവകക്കാശക്കും
സസ്വക്കാതനധ്യതദിനുള്ള അവകക്കാശക്കും
ചൂഷണതദിനനതദിനരയുള്ള അവകക്കാശക്കും
മതസസ്വക്കാതനധ്യതദിനുള്ള അവകക്കാശക്കും
സക്കാക്കുംസക്കാരദികവുക്കും വദിദധ്യക്കാഭധ്യക്കാസപരവുമക്കായ അവകക്കാശക്കും
ഭരണഘടനക്കാപരമക്കായ പരദിഹക്കാരക്കും കക്കാണുന്നതദിനുള്ള അവകക്കാശക്കും

3

8

A) വധ്യവസക്കായദിലകക്കാലക്കാദനക്കും കൂടന്നു
B) ലസവനലമഖല വളരുന്നു

(Any3)
3

C)

കക്കാർഷദിലകക്കാൽപക്കാദനക്കും കൂടന്നു

9

10

3
•
•
•

ഗക്കാമ പഞക്കായതത്ത് സക്കുംഘടദിപദികൽ
കുടദിൽ വധ്യവസക്കായക്കും ലപ്രക്കാതക്കാഹദിപദികക്കാൻ
ലഹരദിവസ്തുകളുനട നദിലരക്കാധനക്കും

•
•
•

സമ്പദത്ത്ഘടനയദിനല വദിവദിധ ലമഖലകളുനട സക്കുംഭക്കാവന വദിലയദിരുത്തുന്നതദിനത്ത്
സമ്പദത്ത്വധ്യവസ ലനരദിടന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പഠദികന്നതദിനു
വദിവദിധ പദ്ധതദികൾ ആസൂത്രണക്കും നചയക്കാനുക്കും നടപദിലക്കാകക്കാനുക്കും
സർകക്കാരദിനന സഹക്കായദികന്നതദിനത്ത്
ഉൽപക്കാദനക്കും വദിതരണക്കും ഉപലഭക്കാഗക്കും തുടങ്ങദിയ സക്കാമ്പതദിക
പ്രവർതനങ്ങളുനട പരദിമദിതദികളുക്കും ലമന്മകളുക്കും കനണ്ടെത്തുന്നതദിനത്ത് (Any3)

3

ഒരു സക്കാമ്പതദിക വർഷതദിൽ രക്കാജധ്യതദിനന്റെ ആഭധ്യന്തര
അതദിർതദികള്ളദിൽ ഉൽപക്കാദദിപദികനപടന്ന സക്കാധനങ്ങളുനടയുക്കും
ലസവനങ്ങളുനടയുക്കും ആനക പണമുലധ്യമക്കാണത്ത് നമക്കാത ആഭധ്യന്തര ഉതത്ത്പക്കാദനക്കും
വദിലദശതത്ത് ലജക്കാലദി നചയ്യുന്ന വധ്യകദികളുനട വരുമക്കാനക്കും ,
വദിലദശരക്കാജധ്യങ്ങളദിൽ പ്രവർതദികന്ന സക്കാപനങ്ങളുനടയുക്കും
സക്കുംരക്കുംഭങ്ങളുനടയുക്കും ലക്കാഭക്കും തുടങ്ങദിയവ ഇതദിൽ ഉൾനപടന്നദില്ല
ലമഖലകൾ തദിരദിച്ചുള്ള സക്കാമ്പതദികവദിശകലനതദിനു ഏറ്റവുക്കും ഉചദിതമക്കായ
ആശയക്കും

3

•
11

•

•

•
12

✔ വയലകളദിൽ വർഷതദിൽ മുന്നു തവണ കൃഷദിയദിറെകദിയദിരുന്നു
✔ നനല്ലത്ത് , ലഗക്കാതമ്പു , ബക്കാർലദി , കരദിമ്പത്ത് , പരുതദി , എണ്ണകരുകൾ , നരീലക്കും
പ്രധക്കാന കൃഷദി
✔ കൃഷദി വധ്യക്കാപദിപദികന്നതദിനക്കായദി ബക്കാൽബൻ നദക്കാവക്കാബത്ത് പ്രലദശക്കും
കർഷകർകത്ത് വരീതദിച്ചുനകക്കാടത്തു
✔ ഫദിലറെക്കാസത്ത് ഷക്കാ തുഗ്ലകത്ത് കദിണറുകൾ നദിർമദികക്കാൻ കർഷകർകത്ത് പണക്കും
മുൻകൂറെക്കായദി നൽകദി
✔ ലചക്കാളക്കും പശദിലമന്തധ്യയദിനല പ്രധക്കാന വദിളയക്കായദി
✔ ജലലസസ്വചനതദിനക്കായദി ലപർഷധ്യൻ ചകക്കും ഉപലയക്കാഗദിച്ചു
✔ ഇരുമ്പുനകക്കാഴു ഘടദിപദിച കലപയുക്കും , വദിത്തുവദിതകക്കാനുള്ള ഡദിൽ എന്ന
ഉപകരണവുക്കും ഉപലയക്കാഗദിച്ചു
(Any5)

5

13-23 Answer any 9. 4scores each
13

•
•
•
•
•

14

ബക്കാദത്ത്ഷ -ഇ -ഹദിനത്ത് (ഇന്തധ്യയുനട ചകവർതദി ) എന്ന സക്കാനക്കും സസ്വദികരദിച്ചു
ദദിൻ- ഇ -ഇലക്കാഹദി എന്ന പുതദിയ വദിശസ്വക്കാസതദിനു രൂപക്കും നൽകദി
രക്കാജപുത്രരക്കായ രക്കാജക്കാ ലതക്കാടർമക്കാൾ , ബരീർബൽ , മക്കാൻസദിങത്ത് തുടങ്ങദിയവനര
ഉയർന്ന ഉലദധ്യക്കാഗങ്ങളദിൽ നദിയമദിച്ചു
രക്കാജപുത്രസത്ത്ത്രരീകനള അകത്ത്ബറുക്കും ബന്ധുകളുക്കും വദിവക്കാഹക്കും കഴദിച്ചു
വദിവദിധ വദിഭക്കാഗങ്ങനള ഉൾനപടതദി സസനധ്യനത ശകദിനപടതദി

മമിയയാൻഡറുകൾ
 ചരദിവത്ത് കുറെഞ്ഞ പ്രലദശത്തുകൂടദി ലപക്കാകുന്ന നടദിയുനട ഒഴുകദിനന
അവസക്കാദങ്ങലളക്കാ ശദിലക്കാരൂപങ്ങലളക്കാ തടസനപടത്തുലമ്പക്കാൾ
നദദിവളനഞ്ഞക്കാഴുകുന്നു

4

4

 നദദിമക്കാർഗതദിൽ കക്കാണനപടന്ന ഇതരക്കും വളവുകനള വളയങ്ങൾ അഥവക്കാ
മദിയക്കാൻഡറുകൾ എന്നത്ത് പറെയുന്നു
ഓകക്സ് -ബബയാ- തടയാകങ്ങൾ
 തുടർചയക്കായ അപരദന നദിലക്ഷേപണ പ്രകദിയയദിലൂനട വലയങ്ങൾ കൂടതൽ
വളയുകയുക്കും തുടർന്നത്ത് നദദി ലനർഗതദി സസ്വരീകരദികകയുക്കും നചയ്യുന്നു
 വളനഞ്ഞക്കാഴദികദിയ ഭക്കാഗക്കും പ്രധക്കാന ഭക്കാഗതത്ത്നദിന്നത്ത് ലവർനപട്ടത്ത് ഒറ്റനപട്ട
തടക്കാകങ്ങൾ രൂപക്കും നകക്കാള്ളുന്നതക്കാണത്ത് ഓകത്ത്- ലബക്കാ -തടക്കാകങ്ങൾ
15

16

17

18

19

20

•
•
•
•
•

പ്രധക്കാന നഗരങ്ങനള ബനദിപദിച്ചുനകക്കാണ്ടെത്ത് ലറെക്കാഡുകൾ നദിർമദിച്ചു
കചവടകക്കാർകത്ത് വക്കായ്പകൾ നൽകദി
സരക്കായദികൾ (വദിശ്രമലകന്ദ്രങ്ങൾ ) പണദിതു
ഏകരീകൃത നദികുതദിസമ്പ്രദക്കായക്കും നടപദിലക്കാകദി
തപക്കാൽസക്കുംവദിധക്കാനക്കും കക്കാരധ്യക്ഷേമമക്കാകദി

4

(Any4)

ലസസ്വദനക്കും , ബക്കാഷത്ത്പരീകരണക്കും ,
സക്കാന്ദ്രദികരണക്കും ,

ഇലലകക്കാ ഡയക്കാലദിസദിസത്ത് , വദിപരരീത
ഓസത്ത്ലമക്കാസദിസത്ത്

ലവണജലതദിൽ നദിന്നു ജലക്കും
ലവർതദിരദികക്കാൻ

ലവണജലതദിൽ നദിന്നുക്കും ലവണക്കും
ലവർതദിരദികക്കാൻ

a)
b)
c)
d)

4

രക്കാജധ്യക്കാന്തരകുടദിലയറ്റക്കും
രക്കാജധ്യക്കാന്തരആഗമനക്കും
സക്കുംസക്കാനക്കാന്തര കുടദിലയറ്റക്കും
സക്കുംസക്കാനക്കാന്തര ആഭധ്യന്തരകുടദിലയറ്റക്കും

4

•

4

•
•
•

ജക്കാതദിവദിലവചനതദിനനതദിരക്കായ സക്കാമൂഹദികസമതസ്വക്കും എന്ന ചദിന്ത
ശകദിനപട്ടു
സരീപുരുഷ സമതസ്വനമന്ന ആശയക്കും രൂപനപട്ടു
പ്രക്കാലദശദികഭക്കാഷകൾ വദികസദിച്ചു
അനക്കാചക്കാരങ്ങൾ ലചക്കാദധ്യക്കും നചയനപട്ടു

•
•
•
•
•
•

ലവക്കാട്ടർപട്ടദിക തയക്കാറെക്കാകൽ
തദിരനഞ്ഞടപത്ത് ചദിഹ്നങ്ങൾ അനുവദദികൽ
നപരുമക്കാറ്റചട്ടക്കും രൂപരീകരദികൽ
ലവക്കാട്ടദിങത്ത് , ലവക്കാനട്ടണ്ണൽ , ഫലപ്രഖധ്യക്കാപനക്കും
തദിരനഞ്ഞടപത്ത് കണകകൾ പരദിലശക്കാധദികൽ
തദിരനഞ്ഞടപദിനത്ത് ലമൽലനക്കാട്ടക്കും വഹദികൽ

4

•
•
•
•
•
•

കുതനനയുള്ള ചരദിവദിലൂനട നദദി ഒഴുകുന്നു
ശകമക്കായ അപരദനപ്രവർതനക്കും
അവസക്കാദങ്ങൾ കുറെവത്ത്
നദിലക്ഷേപണപ്രവർതനങ്ങൾ ഇല്ല
തക്കാഴ്വരകൾ , നവള്ളചക്കാട്ടക്കും തുടങ്ങദിയ ഭൂരൂപങ്ങൾ കക്കാണനപടന്നു
നദദിയുനട ഉദത്ത്ഭവ പ്രലദശക്കും

(Any4)
4

(Any4)

21

A
എഴുതച്ഛൻ

B
അദ്ധധ്യക്കാത്മരക്കാമക്കായണക്കും കദിളദിപക്കാട്ടത്ത്

അലമക്കാഘവർഷൻ

കവദിരക്കാജമക്കാർഗക്കും

തുളസരീദക്കാസത്ത്

രക്കാമചരദിതമക്കാനസത്ത്

കൃതദിവക്കാസ ഓജ

ബക്കുംഗക്കാളദിരക്കാമക്കായണക്കും

4

22

•
•
•
•

ജലതദിനന്റെ അളവത്ത്
ശദിലക്കാഘടന
പ്രലദശതദിനന്റെ ചരദിവത്ത്
അവസക്കാദങ്ങളുനട അളവത്ത്

4

23

•
•
•
•
•

കക്കാലക്കാവസനയ സസ്വക്കാധദിനദികന്നു
ധക്കാതുനദിലക്ഷേപങ്ങളുനട കലവറെ
സവദധ്യതദി ഉൽപക്കാദദിപദികക്കാക്കും
ഭക്ഷേധ്യവദിഭവങ്ങൾ പ്രധക്കാനക്കും നചയ്യുന്നു
കുടദിനവള്ളക്കും കദിട്ടുന്നു

4

(Any4)

Answer any one from 24 & 25. 6 Score
24

•
•
•
•
•
•
•

25

തുർകദിപക്കാരമ്പരധ്യതദിനന്റെ സസ്വക്കാധദിനക്കും
ഭരണതദിനന്റെയുക്കും സസനധ്യതദിനന്റെയുക്കും നരീതദിനധ്യക്കായതദിനന്റെയുക്കും തലവൻ
സുൽതക്കാനക്കായദിരുന്നു
സുൽതക്കാനന സഹക്കായദികക്കാൻ മനദിമക്കാരുക്കും ഉലദധ്യക്കാഗസരുക്കും ഉണ്ടെക്കായദിരുന്നു
കൃതധ്യമക്കായ പദിന്തുടർചക്കാനദിയമക്കും ഉണ്ടെക്കായദിരുന്നദില്ല
ബക്കാഗക്കാദദിനല ഖലരീഫയുനട ലനതൃതസ്വക്കും അക്കുംഗരീകരദിച്ചു
(Any4)
ശകമക്കായ സസനധ്യനത നദിലനദിർതദി
ഭരണസസൗകരധ്യതദിനക്കായദി രക്കാജധ്യനത വദിവദിധ വദിഭക്കാഗങ്ങളക്കായദി വദിഭജദിച്ചു

മയാൻസബയാരമി
•
•
•

•

മുഗൾസസനദിക ഉലദധ്യക്കാഗസനന്റെ പദവദിയക്കാണത്ത് 'മക്കാൻസബത്ത് '
ഉലദധ്യക്കാഗസരുനട പദവദി , ശമ്പളക്കും ,സസനദിക ഉതരവക്കാദദിതക്കും എന്നദിവ
തരക്കുംതദിരദിചത്ത് നദിർണയദിച്ചു
മക്കാൻസബക്കാർ നദിലനദിർതദിയദിരുന്ന കുതദിരപടയക്കാളദികളുനടയുക്കും
കുതദിരകളുനടയുക്കും ഇന്നനത അടദിസക്കാനമക്കാകദിയക്കായദിരുന്നു
പദവദിനദിർണയദിചദിരുന്നതത്ത്
പത്തു മുതൽ പതദിനക്കായദിരക്കുംവനര കുതദിരകളുള്ള മക്കാൻസബക്കാർമക്കാർ
സസനധ്യതദിലണ്ടെക്കായദിരുന്നു

•

ജയാഗമിർദയാരമി

•

മൻസബക്കാർമക്കാർകത്ത് ശമ്പളതദിനു പകരമക്കായദി ഭൂമദി പതദിച്ചു നൽകുന്ന
സമ്പ്രദക്കായക്കും
ഇങ്ങനന നൽകനപട്ട 'ഭൂമദി ജക്കാഗദിർ 'എന്നറെദിയനപട്ടു ജക്കാഗദിർഭുമദിയുനട
സകവശക്കാവകക്കാശക്കും മക്കാത്രമക്കാണത്ത് ഉലദധ്യക്കാഗസർക നൽകദിയദിരുന്നതത്ത്
ഇവനര 'ജക്കാഗദിർദക്കാർമക്കാർ 'എന്നത്ത് വദിളദിചദിരുന്നു നദിശദിത ഭൂമദിയദിനല നദികുതദി
പദിരദിനചടത്തുപലയക്കാഗദികക എന്നതത്ത് മക്കാത്രമക്കായദിരുന്നു അവരുനട
അധദികക്കാരക്കും

•
•

6

6

Answer any one from 26 & 27. 6 Score
26

ബവേലമികൾ

6

➢ ഒരു നദിശദിത സമയപരദിധദികള്ളദിൽ സമുദ്രജലനദിരപദിലണ്ടെക്കാകുന്ന
ഉയർചയുക്കും തക്കാഴ്ചയുമക്കാണത്ത് ലവലദികൾ
ബവേലമികൾ ഉണയാകയാനുള്ള കയാരണങ്ങൾ
• ഭൂമദിയുനട ലമൽ ചന്ദ്രനുക്കും സൂരധ്യനുക്കും നചലത്തുന്ന ആകർഷണബലക്കും
• ഭൂമദിയുനട ഭ്രമണ ഫലമക്കായുണ്ടെക്കാകുന്ന അപലകന്ദ്രബലക്കും
ഫലങ്ങൾ
✔ ഉപളങ്ങളദിൽ കടൽനവള്ളക്കും കയറ്റക്കാൻ കഴദിയുന്നു
✔ സവദദ്യുതദി ഉൽപക്കാദദിപദികന്നു
✔ ആഴക്കും കുറെഞ്ഞ തുറെമുഖങ്ങളദിൽ കപലകൾ അടപദികക്കാൻ കഴദിയുന്നു
27

 കടൽനവള്ളതദിലടങ്ങദിയദിരദികന്ന ലവണക്കാക്കുംശതദിനന്റെ സക്കാന്ദ്രരീകരണക്കും
ലവേണതതത എന്നറെദിയനപടന്നു
 സമുദ്രജലതദിനന്റെ ശരക്കാശരദി ലവണതസ്വക്കും 35 സഹസക്കാശമക്കാണത്ത്
• കരയക്കാൽ ചുറ്റനപട്ട കടൽഭക്കാഗങ്ങളദിൽ ലവണതസ്വക്കും കൂടതലക്കായദിരദികക്കും
• ഉയർന്ന അളവദിൽ ബക്കാഷത്ത്പരീകരണക്കും നടകന്ന പ്രലദശങ്ങളദിൽ ലവണതസ്വക്കും
കൂടന്നു
• ഉയർന്ന അളവദിൽ മഞ്ഞുരുകദി ജലക്കും എത്തുന്ന സമുദ്രഭക്കാഗങ്ങളദിൽ
ലവണതസ്വക്കും കുറെയുന്നു
• ധക്കാരക്കാളക്കും നദദികൾ വന്നുലചരുന്ന സമുദ്രഭക്കാഗങ്ങളദിൽ ലവണതസ്വക്കും കുറെയുന്നു
• ഉയർന്ന അളവദിൽ മഴ ലഭദികന്നതത്ത് ലവണതസ്വക്കും കുറെയുന്നതദിനത്ത് ഇടയക്കാകന്നു

6
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