
ANSWER KEY

SSLC MODEL EXAMINATION – 2017

SOCIAL SCIENCE (MALAYALAM)

PART – A

1. പരരിണണാമ സരിദണാനന്തം                                                                                              (1)

2.                                                                                                                                         (3)
➢ ഫഫണാര്ഫവേഡഡ് ഫബണാകഡ് പണാര്ടരി രൂപപീകരണന്തം
➢ INA യുടടെ ഫനേതൃതതന്തം
➢ സതതന്ത്രഭണാരതതരിനേഡ് തണാലണാലരിക ഗവേ. രൂപപീകരണതരിനേഡ് ഫനേതൃതതന്തം
➢ തഡ് ഡണാന്സരിറണാണരി റജരിടമനഡ്  രൂപപീകരണന്തം

3. C. ബന്തംഗണാള് ഉള്കടെലരില് പതരിക്കുന.                                                                                 (1)

4.                                                                                                                                          (4)
➢ ശണാരപീരരികമണായുന്തം, മണാനേസരികമണായുന്തം, സണാമൂഹരികമണായുന്തം ആയ സുസരിതരി.
➢ ഫപണാഷകണാഹണാരലഭഭ്യത
➢ ശുദജലലഭഭ്യത
➢ ഫരണാഗപ്രതരിഫരണാധലഭഭ്യത
➢ ശുചരിതതപരരിപണാലനേന്തം
➢ ചരികരില്സണാ സസൗകരഭ്യങ്ങള്
➢ വേരിശ്രമവന്തം വേരിഫനേണാദവന്തം ഉറപ്പുവേരുതല്
➢ ആഫരണാഗഭ്യകരമണായ പരരിസരിതരി

     
5.  രണാഷ്ട്രടതക്കുറരിചന്തം ഗവേണ്ടമനരിടനേകറരിചമുള്ള പഠനേന്തം.                                                                 ( 3)

➢ രണാഷ്ട്രപീയസരിദണാനങ്ങള്
➢ അനര്ഫദ്ദേശപീയ  രണാഷ്ട്രപീയന്തം
➢ തണാരതമഭ്യ  രണാഷ്ട്രപീയന്തം 
➢ ടപണാതുഭരണന്തം

                 
6. ഹരിന്ദുസണാന് ഫസണാഷഭ്യലരിസഡ് റരിപ്പബരികന് അഫസണാസരിഫയഷന്- 1928-ഡല്ഹരി                    (1)

7. ശശതഭ്യകണാലതഡ് ടമഡരിറ്റഫറനേരിയന് കടെലരില് രൂപന്തംടകണാലഡ്ളുന്ന ശക്തമണായ നേന്യൂനേമര്ദ്ദേന്തം കരിഴഫകണാടഡ് 
    നേപീങ്ങരി ഇനഭ്യയരിടലത്തുന- 'പശരിമ അസതസ്തത'- ഉതരസമതലപ്രഫദശങ്ങളരില് (പഞണാബരില്) 

    ശശതഭ്യകണാലമഴ ലഭരിക്കുന്നതരിനേഡ് കണാരണമണാകുന -  ശശതഭ്യകണാലവേരിളകള്കഡ് പ്രഫയണാജനേന്തം- ജറ്റഡ് 
    പ്രവേണാഹങ്ങളുടടെ പങഡ്.                                                                                                         (3)

8.                                                                                                                                         (3)
➢ ഫനേണാടഡ് അച്ചടെരിച്ചരിറകല്
➢ വേണായ്പ നേരിയന്ത്രരികല്
➢ സര്കണാരരിടന ബണാങഡ്
➢ ബണാങഡ്കളുടടെ ബണാങഡ്  
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9.                                                                                                                                        (3)
➢ ഫസണാഷഭ്യല് സര്ഫവ
➢ അഭരിമുഖന്തം
➢ നേരിരപീക്ഷണന്തം
➢ ഫകസഡ് സഡരി

10.  ഫലബര് പണാര്ടരി                                                                                                     (1)

11. കുടെങ്കുളന്തം, കല്പ്പണാകന്തം                                                                                              (1)

12. ജവേഹര്ലണാല് ടനേഹഡ്റ, ചസൗ എന് ലണായരി                                                                      (3)

➢ രണാജഭ്യതരിടന അതരിര്തരിയുന്തം പരമണാധരികണാരവന്തം പരസ്പരന്തം അന്തംഗപീകരരിക്കുക.

➢ പരസ്പരന്തം ആക്രമരികണാതരിരരിക്കുക.

➢ ആഭഭ്യനരകണാരഭ്യങ്ങളരില്  പരസ്പരന്തം ഇടെടപടെണാതരിരരിക്കുക.

➢ സമതതവന്തം പരസ്പരസഹണായവന്തം പുലര്ത്തുക.

➢ സമണാധണാനേപരമണായ സഹവേര്തരിതതന്തം പണാലരിക്കുക.        

13. ആനണാബണാങഡ്, ബണാങഡ് ഓഫഡ് ഇനഭ്യ, ഇനഭ്യന് ബണാങഡ് ect.                                                     (1)

14. ഫസണാവേരിയറ്റഡ് യൂണരിയന്                                                                                            (1)

15.                                                                                                                                        (3)
➢ ഗന്തംഗ, ബ്രഹ്മപുത്ര നേദരികളുന്തം ഫപണാഷകനേദരികളുന്തം
➢ ഫഗണാദണാവേരരി, കൃഷ്ണ നേദരികളുന്തം ഫപണാഷകനേദരികളുന്തം  
➢  ആനണാ- തമരിഴണാടെഡ് പ്രഫദശടത ബങരിന്തംഹണാന്തം കനേണാല്
➢ ഫഗണാവേയരിടല മണഡ് ഫഡണാവേരി, സുവേണാരരി നേദരികള്
➢ ഫകരളതരിടല കണായലുകള്

16.                                                                                                                                        (4)
എ ബബ സബ

ഒന്നണാന്തം ഫകരള സന്തംസണാനേ 
രണാഷ്ട്രപീയ സഫമ്മേളനേന്തം

ഒറ്റപ്പണാലന്തം 1921

ടഎകഭ്യഫകരള 
കണ്ടവേന്ഷന്

തൃശൂര് 1947

ടകണാച്ചരി രണാജഭ്യ പ്രജണാമണ്ഡലന്തം പനേമരിള്ളരി ഫഗണാവേരിന്ദ 
ഫമഫനേണാന്

1941

നേരിവേര്തനേ പ്രഫക്ഷണാഭന്തം എന്. വേരി. ഫജണാസഫഡ് 1932

17.                                                                                                                                        (4)
➢ a) ഫഛണാടണാ നേണാഗപ്പൂര്
➢ b) തഡ്ഡണാര്ഖണ്ഡരിടല തഡ്ഡണാറരിയ
➢ c) കണാഫവേരരി
➢ d) വേരിനഭ്യണാ

       



Part- B

18. A)                                                                                                                                   (6)
  ടഫബ്രുവേരരി വേരിപ്ലവേന്തം
ഫബണാള്ടഷവേരിക്കുകളുടടെ ആവേശഭ്യങ്ങള്- അധരികണാരന്തം ഫസണാവേരിയറ്റുകള്ക്കുഡ് ശകമണാറക- 

അസമതതവന്തം പരിഫന്നണാകണാവേസയുന്തം ഇലണാതണാകണാന് ടതണാഴരിലണാളരിവേര്ഗ്ഗതരിടനേ കഴരിയു- 

ഫണാക്ടറരികള് ടപണാതുസതതണാകണന്തം- കര്ഷകര്കഡ് ഭൂമരി വേരിതരണന്തം ടചയ്യണന്തം
ഒഫക്ടണാബര് വേരിപ്ലവേന്തം
കര്ഷകര്കഡ് ഭൂമരി വേരിതരണന്തം ടചയ- ടപണാതു ഉടെമസത- ഒന്നണാന്തം 
ഫലണാകമഹണായുദതരില്നേരിനള്ള പരിന്മണാറ്റന്തം- വേന്ശക്തരിയണായരി മണാറല്- ഫസണാവേരിയറ്റഡ് 
യൂണരിയടന രൂപപീകരണന്തം

    B)
ഒന്നണാന്തംഫലണാകമഹണായുദണാനരന്തം ജര്മ്മേനേരിയുടടെഫമല് അടെരിഫച്ചല്പ്പരിച്ച ഫവേഴണായരിസനരി- 

സണാമതരിക തകര്ച്ച- പണടപ്പരുപ്പന്തം- ജര്മ്മേന് ഭരണതരിടന പരണാജയന്തം- അസരിരത- നേണാസരിസന്തം- 

ഇറ്റലരിയരില് ഫണാസരിസ്റ്റുകള് അക്രമതരിടന മണാര്ഗ്ഗന്തം സതപീകരരിച- ടതണാഴരിലണാളരികടള 
കര്ഷകഫനേതണാകള്, ഫസണാഷഭ്യലരിസ്റ്റുകള് ശത്രുകളണായരികണ- എതരിര്തവേടര വേധരിച- 

ഫറണാമണാസണാമണാജഭ്യ പുനേ:സണാപനേന്തം- വേഭ്യവേസണായതകര്ച്ച- ടതണാഴരിലരിലണായ- നേരികുതരിവേര്ദനേവേഡ് - 
വേരിശദപീകരണന്തം
19. A)                                                                                                                                 (3)

➢ സസൗഫരണാര്ജ്ജലഭഭ്യതയരിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചരില്
➢ ഭൂമരിയുടടെ പരരിക്രമണന്തം
➢ അചതണരിടന ചരരിവേഡ്
➢ സമണാനരത
➢ സൂരഭ്യടന അയനേന്തം മൂലന്തം ഭൂമരിയരില് പതരിക്കുന്ന സൂരഭ്യരശരിയഡ് ഏറ്റക്കുറച്ചരില് ഉണണാകുന

        B)
ചരിനുകഡ്- ശശതഭ്യതരിടന കണാഠരിനേഭ്യന്തം കുറക്കുന്നതരിനേണാല് കഫനേടെരിയന് സമതലന്തം 
ഫഗണാതമ്പുകൃഷരികഡ് അനുഫയണാജഭ്യന്തം   

20. A)                                                                                                                                 (4)
   ഒരു രണാജഭ്യതഡ് നേരിലവേരിലുള്ള നേരിയമങ്ങളുന്തം ഗവേണ്ടമനഡ് നേയപരരിപണാടെരികളുന്തം 

വേരികസനേപദതരികളുന്തം നേടെപ്പരിലണാക്കുന്നതരിനേഡ്ഭസൗതരികസണാഹചരഭ്യങ്ങളുന്തം മനുഷഭ്യവേരിഭവേങ്ങളുന്തം 
വേരിനേരിഫയണാഗരിക്കുന്നതണാണഡ് ടപണാതുഭരണന്തം

➢ ഗവേണ്ടമനഡ് നേയങ്ങള് രൂപടപ്പടുത്തുന
➢ സണാധനേങ്ങളുന്തം ഫസവേനേങ്ങളുന്തം ലഭഭ്യമണാക്കുന
➢ ജനേകപീയപ്രശ്നങ്ങള്ക്കു പരരിഹണാരന്തം കണാണുന
➢ ജനേഫക്ഷമന്തം ഉറപ്പണാക്കുന
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    B)
➢ കുടുന്തംബന്തം
➢ വേരിദഭ്യണാഭഭ്യണാസന്തം
➢ സണാമൂഹരികവേഭ്യവേസ
➢ രണാഷ്ട്രപീയവേഭ്യവേസ
➢ സന്തംഘടെനേകള്
➢ മണാധഭ്യമങ്ങള്
➢ ജനേണാധരിതഭ്യവേഭ്യവേസ (ഏടതങരിലുന്തം 2 വേരിശദപീകരണന്തം)

21. A)                                                                                                                                 (3)
ഭൂലരികുതരി നേയങ്ങള് കര്കരുടടെ നേടടടലണാടെരിച- നേരികുതരി അടെയണാന് 
ടകണാള്ളപ്പലരിശകണാരരില്നേരിനന്തം പണന്തം കടെന്തം എടുത്തു- ഉയര്ന്നപലരിശ കര്ഷകര് നേല്ഫകണരി 
വേന- കടെവന്തം രലരിശയുന്തം അടെയണാന് കഴരിയണാടത വേന്ന കര്ഷകരുടടെ ഭൂമരി പലരിശകണാര് 
ശകകലണാകരി- വേരിശദപീകരണന്തം

      B)
➢ വേരിദഭ്യണാഭഭ്യണാസന്തം ഇനഭ്യണാകണാരരില് ഫദശപീയകണാഴ്ചപ്പണാടെഡ് വേളര്തരി.
➢ ഫദശപീയഫബണാധന്തം വേളര്തണാന് സഹണായരിച.

➢ ശവേഫദശരിക ഫമധണാവേരിതതന്തം-ജണാതരിവേഭ്യവേസ എന്നരിവേഫയണാടുള്ള എതരിര്പ്പഡ്
➢ പണാരമരഭ്യകലയുടടെ പുനേരുദണാരണന്തം
➢ മഫതതരതതന്തം
➢ ഫദശപീയത
➢ സപീകളുടടെ ഉന്നമനേന്തം

22. A)     June 21                                                                                                                 (5)

➢ സൂരഭ്യന് ഉതരണായനേഫരഖയഡ് ഫനേര്മുകളരില്
➢ ഗപീഷ്മ അയനേണാനദരിനേന്തം
➢ ഉതരണാര്ദഫഗണാളതരില് ഏറ്റവന്തം ശദര്ഘഭ്യമുള്ളപകല്
➢ ദക്ഷരിണണാര്ദഫഗണാളതരില് ഏറ്റവന്തം ശദര്ഘഭ്യമുള്ള രണാത്രരി

              December 22
➢ സൂരഭ്യന് ദക്ഷരിണണായനേഫരഖയഡ് ഫനേര്മുകളരില്
➢  ശശതഭ്യ അയനേണാനന്തം
➢ ദക്ഷരിണണാര്ദഫഗണാളതരില് ഏറ്റവന്തം ശദര്ഘഭ്യമുള്ളപകല്
➢ ഉതരണാര്ദഫഗണാളതരില് ഏറ്റവന്തം ശദര്ഘഭ്യമുള്ള രണാത്രരി



 B)  ഉതരണാര്ദഫഗണാളതരിടല ഫവേനേല്കണാലതഡ് മധഭ്യഫരഖ നേന്യൂനേമര്ദ്ദേഫമഖല വേടെഫകണാടഡ് നേപീങ്ങുഫമണാള് 
ടതക്കുകരിഴകന് വേണാണപീജഭ്യവേണാതങ്ങളുന്തം  മധഭ്യഫരഖ കടെന്നഡ് വേടെഫകണാടഡ് നേപീങ്ങുന്തം- മധഭ്യഫരഖ 
കടെക്കുന്നഫതണാടടെ ടതക്കുകരിഴകന് വേണാണപീജഭ്യവേണാതങ്ങള് ഫകണാറരിഫയണാലരിസഡ് പ്രഭണാവേന്തംമൂലന്തം 
ദരിശവേഭ്യതരിയണാനേന്തം സന്തംഭവേരിച്ചഡ് ടതക്കുപടെരിഞണാറന് മണ്സൂണ് കണാറ്റുകളണായരി രൂപണാനരന്തം 
പ്രണാപരിക്കുന- ഉതരണാര്ദഫഗണാളതരിടല വേന്കരയ്ക്കുഫമല്  ശശതഭ്യകണാലതഡ് 
ഉച്ചമര്ദ്ദേഫമഖലകള് രൂപടപ്പടുന്നതരിടന ഫലമണായരി ഏഷഭ്യണാ വേന്കരയ്ക്കുമുകളരില് ഉച്ചമര്ദ്ദേവന്തം 
ഇനഭ്യന്മഹണാസമുദ്രതരിനു മുകളരില് നേന്യൂനേമര്ദ്ദേവന്തം രൂപന്തം ടകണാള്ളുന. ഇതഡ് വേടെക്കുകരിഴകന് 
വേണാണപീജഭ്യവേണാതങ്ങള് ശക്തരിപ്രണാപരിക്കുന്നതരിനേരിടെയണാക്കുന്തം.

23. A)                                                                                                                                   (4)

ലപീഗല് ടമഫടണാളജരി അളവതൂകനേരിലവേണാരന്തം ഉറപ്പണാക്കുന.

ഭക്ഷഭ്യസുരക്ഷണാ വേകുപ്പഡ് ഭക്ഷഭ്യവേസ്തുകളുടടെ ഗുണഫമന്മ ഉറപ്പുവേരുത്തുന.

ഫകന്ദ്ര ഔഷധ വേരിലനേരിയന്ത്രണ 
കമ്മേറ്റരി

മരുനകളുടടെ വേരില നേരിയന്ത്രരിക്കുന.

ഡ്രഗഡ്സഡ് കണ്ഫടണാള് വേകുപ്പഡ് മരുനകളുടടെ ഗുണഫമന്മ – സുരക്ഷരിതതതന്തം 
ഉറപ്പുവേരുത്തുന.

ഫുഡഡ് ഫസഫരി ആനഡ് സണാഫനര്ഡഡ് 
അഫതണാറരിറ്റരി ഒണാഫഡ് ഇനഭ്യ

ഉലണാദനേന്തം - വേരിതരണന്തം- സന്തംഭരണന്തം - വേരില്പ്പനേ- 
ഇറക്കുമതരി തുടെങ്ങരിയ വേരിവേരിധഘച്ചങ്ങളരില് 
ഭക്ഷഭ്യവേസ്തുകളുടടെ ഗുണഫമന്മ ഉറപ്പുവേരുത്തുന.

(ഏടതങരിലുന്തം 2 എണന്തം എഴുതുക)

  B) 
➢ പ്രതരിഫരണാധടച്ചലവേരിടന വേര്ദനേവേഡ്
➢ ഫക്ഷമ പ്രവേര്തനേങ്ങള്
➢ നേഗരവേല്കരണന്തം

വേരികസനേടച്ചലവകള്
ഫറണാഡഡ്- പണാലന്തം- തുറമുഖനേരിര്മ്മേണാണന്തം- പുതരിയ സന്തംരന്തംഭങ്ങള്, വേരിദഭ്യണാഭഭ്യണാസ സണാപനേങ്ങള്- 

തുടെങ്ങുക
വേരികസഫനേതരടച്ചലവകള്
യുദന്തം- പലരിശ- ടപന്ഷന്

24. A)                                                                                                                                    (3)
➢ ബ്രരിടപീഷഡ് ഉലന്നങ്ങളുടടെ ബഹരിഷ്കരണന്തം
➢ തഫദ്ദേശപീയവേസ്തുകളുടടെ ഉപഫയണാഗന്തം
➢ വേരിഫദശവേസ്തുകള് ഫശഖരരിച്ചഡ് പരസഭ്യമണായരി കതരിക്കുക

     



B)
➢ ദപീനേബന്ധു മരിത്ര
➢ കര്ഷകരുടടെ പ്രശ്നങ്ങള് ഹൃദയഹണാരരിയണായരി ചരിത്രപീകരരിച.

➢ കര്ഷകകലണാപങ്ങള്കഡ് പ്രഫചണാദനേന്തം
➢ കര്ഷകരുടടെ പ്രശ്നങ്ങള് ജനേങ്ങളരിടലതരിച.

 25. A)                                                                                                                                    (4)
➢ ഫശ്രണപീപരമണായസന്തംഘണാടെനേന്തം
➢ സഥരിരത
➢ ഫയണാഗഭ്യത അടെരിസണാനേമണാകരി നേരിയമനേന്തം
➢ രണാഷ്ട്രപീയനേരിഷ്പക്ഷത
➢ ശവേദഗഡ്ധഭ്യന്തം              (വേരിശദപീകരണന്തം)

       B)
ടപണാതു സമൂഹന്തം അഭരിമുഖപീകരരിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുന്തം പരരിഹണാരന്തം- എലണാവേരുടടെയുന്തം ഫക്ഷമന്തം
ഉറപ്പണാക്കുന- സമൂഹതരിടന പുനേര്നേരിര്മ്മേണാണതരിനേഡ്- രണാഷ്ട്രപുഫരണാഗതരികഡ്- ടഎകഭ്യതരിനേഡ്-
സമൂഹനേന്മയഡ്             (വേരിശദപീകരണന്തം)

26. A)                                                                                                                                     (4)
➢ ഗുണഫമന്മയരിലണാത സണാധനേങ്ങള് വേരില്ക്കുന്നതഡ്
➢ മണായന്തം ഫചര്ക്കുന്നതഡ്
➢ അമരിതവേരില ഈടെണാക്കുന്നതഡ്
➢ അളവേരിലുന്തം തൂകതരിലുന്തം കൃത്രരിമന്തം കണാണരിക്കുന്നതഡ്
➢ ഫസവേനേങ്ങള് ലഭഭ്യമണാക്കുന്നതരില് കണാലതണാമസന്തം വേരുത്തുന്നതഡ്

*  ഉരഫഭണാക്തൃഫകണാടെതരികടള സമപീപരികണാന്തം
       B) 

➢ ആഭഭ്യനരകടെന്തം 2010-2011 ല് 26.7 ആയരിരുന്നതഡ്  2015-2016 ല് 59.9 ആയരി വേര്ദരിച 
(ലക്ഷന്തം ഫകണാടെരി)

➢ വേരിഫദശകടെന്തം 2010-2011 ല് 1.5 ലക്ഷന്തം ഫകണാടെരിയരില്നേരിന്നഡ്  2015-2016 ല് 2.1 ലക്ഷന്തം 
ഫകണാടെരി ആയരി വേര്ദരിച

➢ ആടക കടെന്തം 010-2011 ല് 28.2 ലക്ഷന്തം ഫകണാടെരി ആയരിരുന്നതഡ് 015-2016 ല് 55.0 ലക്ഷന്തം 
ഫകണാടെരി ആയരി വേര്ദരിച

➢ വേരിഫദശകടെഫതകണാള് വേളടര അധരികന്തം ആഭഭ്യനരകടെന്തം
27. A )  4778                                                                                                                          (4)
       B)  465785
       C)  I കുഴല് കരിണര്
            II  ഫകണാട
 B)  ഒരു ടസന്സറരിനേഡ് തരിരരിച്ചറരിയണാന് സണാധരിക്കുന്ന ഭൂതലതരിടല ഏറ്റവന്തം ടചറരിയ വേസ്തുവേരിടന 

വേലരിപ്പമണാണഡ് ആ ടസന്സറരിടന സസ്പേഷഷ്യല് ററെസലല്യൂഷന

ഭസൗഫമണാപരരിതലതരിടല ഒണാഫരണാ വേസ്തുവന്തം ശവേദദ്യുതകണാനരിക വേരികരിരണങ്ങടള 
പ്രതരിഫലരിപ്പരിക്കുന്നതഡ് വേഭ്യതഭ്യസ്ത അളവകളരിലണാണഡ് . ഒണാഫരണാ വേസ്തുവന്തം പ്രതരിഫലരിപ്പരിക്കുന്ന 
ഉസൗര്ജ്ജതരിടന അളവേണാണഡ്  ആവേസ്തുവേരിടന ടസ്പക്ട്രല് സരിഫഗ്നേച്ചര്
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