
രണാം പാദവാരഷിക മലയനിരണയം  2015

Std : X  സാമഹയശാസം - ഉതരസചിക Marks : 80

1.  യോറാപയന രാജയങളിലടെലടത സാമാജയതവ മതരങള (4) 

➢ പൗരസ്തയ യോറാപയന സമസയ  :  – ഓോടാമന സാമാജയതിന അധീനതയിലായിരന കിഴകന 
യോറാപിെല ഭപോദശങള കയടകനതിനോവണി നടന സംഘരഷങള. 
റഷയ ആധിപതയം ോനടാന ശമിചതിെന തടരന് ബിടന, പഷയ, ോഹാളണ് എനിവര ോചരന് 
സഖയമണാകി.

➢ ബാളകന പതിസനി  :- ബാളകന പോദശങെളെചാലി റഷയയോടയം ജരമനിയോടയം താലപരയങള 
തമിലണായ സംഘരഷം

2.   (2)   

➢ താപം  :- താപനിലയിലള വരദനവ്  ബാഷീകരണെത തവരിതെപടതന.

➢ വായവിെന  സവഭാവം  :- വരണവായവിന്  കടതല  നീരാവിെയ ഉളെകാളാന കഴിയന.    
3. ൈവവിധയങെള അംഗീകരിച് അവെയ ബഹമാനിച് ഒര ോദശമാെണന വികാരമളെകാണ് ഒനായി 

മാറനതാണ് ോദശീോയാദഗഥനം. (2) 

➢ ഘടനാപരമായ സമതവം

➢ സാംസാരികമായ ഐകയം

➢ ആശയപരമായ ഒരമ  
4. സ്െപക്ടല സിോഗചര   :- ഓോരാ വസ്തവം പതിഫലിപികന ഊരജതിെന അളവ് . (2) 

സ്ോപഷയല െറസലയഷന :- ഒര െസനസറിന് തിരിചറിയാന സാധികന ഭതലതിെല ഏറവം െചറിയ 
വസ്തവിെന വലിപം .

5. ോസാഷയല ഡാരവനിസം   :- സാമഹയശാസ വിഷയങളിലള പരിണാമ സിദാനതിന പോയാഗം. (1) 
6.   

➢ പരവതങള   :- ആരവലി, വിനയ, സതപര, പശിമഘടം, പരവഘടം       (6)  

➢ പീഠഭമികള   :- മാളവാ, ോഛാടാ നാഗപര, ഡകാന

➢ മണിനം  : -           

• കറതമണ്  : - ലാവാശിലകളില നിനം രപംെകാളന. ഫലപഷ്ടി കടിയതം ഈരപം ോശഖരിച്  
െവകാനകഴിവളതമായ മണ്. ഡകാന പീഠഭമി,  വിനയ-സതപരനിരകള, മാളവാ പീഠഭമി, 
കതിയവാര-കച് പോദശങളില കാണെപടന.

• ചവനമണ്   :-  ഇരമിെന അംശം കടതല, ഫലപഷ്ടി താരതോമയന കറവ് . ോചാടാനാഗപര, 
പശിമഘടതിെന െതകം െതകകിഴകം, പരവഘടതിെന പടിഞാറ ഭാഗങളിലം 
കാണെപടന. 

• െചങലമണ്   :- ആരവലി കനിെന കിഴകന പോദശങളില കാണെപടന.

അെലങില
നാണയവിള ഊഷ്മാവ് മഴ മണിനം

പരതി 20oC-30oC 65-85cm കറതമണ്, എകലമണ്

ചണം 24oC- 35oC 150cm നീരവാരചയളഎകലമണ്.

കരിമ് 20oC- 30oC 100 -150cm നീരവാരചയളഎകലമണ്, കറതമണ്
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7.       (5) 
എ ബി

വിലയം ോവഡസ് വരത് ഏകാകിയായ െകായ്തകാരി

വിക്ടര ഹയോഗാ പാവങള

ചാളസ് ഡാരവിന മനഷയെന അവതാരം

മാക്സ് പാങ് കവാണം ബലതനം

ആലബരട് ഐനസീന ആോപകിക സിദാനം
 

8. ഉതരമഹാസമതലം   :-  (3)   

➢ വളെരോയെറ ഫലപഷ്ടിയള പോദശം . 

➢ ഇനയയില ഏറവമധികം ഭകയധാനയങളം കരിമം ഉല്പാദിപികന പോദശം .

➢ അോനകം നഗരങളം വയവസായോകനങളം സിതിെചയന പോദശം. 

➢  ജനസാനതോയറിയ ോമഖലകളിെലാന്.

➢ ഉല്പനങള രാജയതിെന വിവിധ ഭാഗങളിോലക് എതികാന െറയില -ോറാഡ് ഗതാഗത ശംഖല. 
9.      (4) 

ൈധഷണിക ചിനകള വകാകള വാദഗതികള

ജരമന ആശയവാദം ഇമാനവല കാന്, 
െഹഗല

ആശയതിന് പഥമസാനം 
ഭൗതീക പദാരതങളക് ദവിതീയസാനം  

ഭൗതീകവാദം കാള മാരക്സ് ഭൗതിക ശകികളാണ് മാറതിന് കാരണം
സകല പതിഭാസങളം മാറിെകാണിരികന

 
10.   അസംസ്കത വസ്തകളെട ലഭയത - ജലലഭയത  ഊരജലഭയത – -  മാനവ വിഭവ ലഭയത  അനോയാജയമായ 

കാലാവസ - ഗതാഗത വാരതാവിനിമയ സൗകരയം - വിപണി  (3) 
11.    ോദശീോയാദഗഥനതിനതിനള െവലവിളികള :- (4) 

➢ പാോദശികവാദം   :- (സവനം ോദശോതകാള പോദശതിന് പാധാനയം)

➢ ജാതീയത   :  (– സാനമാനങള, അവസരങള ചില ജാതികാരക് മാതം, മറ് ജാതികാരകിടയില 
ശതതാ മോനാഭാവം)

➢ ഭാഷാവാദം   :- (സങചിതം)

➢ വരഗീയത   :  (– സവനം മതോതാടള അതിരകവിഞ അഭിനിോവശം, മറ് മതങോളാട് ശതത 
ഉണാകന)

➢  ഭീകരവാദം :- (രാജയത് നിലനിലകന സാമഹയകമതിന് ോയാജികാത രീതിയില സവനം 
താല്പരയങള ോനടിെയടകാന ശമികന )

12.      ഇലക്ോടാണിക് ബാങിംഗ്  :-           (3) 

➢ ബാങ് ഉപകരണങളോടയം ഉോദയാഗസരോടയം സഹായമിലാെത ബാങ് ഇടപാടകള നടതാന 
സാധികന.

➢ ഇടപാടകാരക് ബാങില ോപാകാെത വീടിലിരനതെന ോലാകെതവിോടയം പണമയയ്കനതിനം  
ബിലകള അടയ്കനതിനം കഴിയന .
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➢ സമയലാഭം.

➢ െചലവ് കറവ് .
13.    (6) 

യദകാല കമയണിസം പതന സാമതികനയം

കഷിഭമി, എോസറകള എനിവ കരഷകരക് 
വിതരണം െചയ.

സവകാരയ വാണിജയവം കഷിയം അനവദികെപട.

ഉല്പനങളില അധികമളവ സരകാര  
ഏെറടത് മറ് ജനവിഭാവങളക് വിതരണം 
െചയ.

ഉല്പനങള െപാതകോമാളതില വില്കാനം  
വാങാനം സവാതനയം നലകി.

ോവതനതിന പകരമായി ഉത്പനങള വിതരണം 
െചയ. ോവതനം പണമായി നലകി

 
എ. കപടയദം :- 

➢ 1939 െസപറംബറില രണാം ോലാകയദം ആരംഭിെചങിലം 1940 ഏപില വെര ബിടണം 
ഫാനസം യദതില ോനരിട് പെങടകാെത ോപാളണിെന സഹായിചെകാണിരന.

➢ ശകമായ യദം നടകാത കാലയളവാണ് കപടയദം.

➢ ജരമനി ോപാളണിെന കീഴടകിയ ോശഷം ോനാരോവയം െഡനമാരകം കീഴടകി. അതിനോശഷം 
ബലജിയം, ോഹാളണ്, ലക്സംബരഗ് തടങിയ രാജയങള കീഴടകി .

ബി. വിയറനാം സമരം :-       

➢ വിയറനാം ഫഞ് നിയനണതില

➢ രണാം ോലാകയദ സമയത് ജപാെന നിയനണതില

➢ സവാതനയസമരതിന് ോഹാചിമിെന ോനതതവം

➢ ോഹാചിമിന പസിഡനാകന

➢ ഫഞകാരെട ആകമണം വീണം

➢ ജനീവ സോമളനം ഉതര-ദകിണ വിയറനാമകളക് രപം െകാടത.
സി. ശീതസമരം :-   

➢ ആശയപരമായ വയതയസ് തതകളാല ോലാകം രണ് ോചരികളായി-ോസാവിയറ് യണിയന 
ോനതതവതിലള ോസാഷയലിസ് ോചരിയം അോമരികയെട ോനതതവതിലള മതലാളിത ോചരിയം.

➢ പരസ്പരം ശതതയിലാെണങിലം തറന യദങെളാനം ഉണായില .

➢ ോകാളനിവിരദ സമരങളില ഇരോചരികളം ഓോരാ പകതായിരന.      
14.   (4) 

വിള ഊഷാവ് മഴ മണിനം

െനല് 240C 150cm എകലമണ്
 

15.   
ോസാവിയറ് യണിയെന തകരച :-    (5) 

കാരണങള ഫലങള

• ോസാഷയലിസ് ആശയങളില നിനള 
വയതിചലനം

• USSR- െന സാനത് 15 
സവതനരാജയങള നിലവില വന
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• ആോഗാളവലകരണതിെന ഭാഗമായള 
ബാഹയ ഇടെപടലകള

• ോഗാരബോചവിന പരിഷാരങള

• ആഭയനര പശങള

• ഭരണരംഗെത അഴിമതികള

• സാമാജയതവെത ോചാദയം െചയാന 
എതിരാളികള ഇലാതായി

• ഇരധവോലാകം തകരന

• ഏകധവോലാകം ഉയരനവന

 
16.   ഉതരമഹാസമതലം, തീരസമതലം, െഡകാന പീഠഭമി (3) 

17.    മഹതായ വിപവം - 1688                                                                                        (4)
   പാരീസ് ഉടമടി - 1783
   ബാസ്തീയിെന പതനം - 1789    
    ജരമനിയെട ഏകീകരണം - 1871  

18.   റിസരവ് ബാങ് ഒഫ് ഇനയ (5) 

➢ ോനാട് അചടിചിറകല

➢ ഗവണെമനിെന ഏജന്, ഉപദോദഷാവ്

➢ വായ്പ -പണം പദാനെത നിയനികല

➢ ബാങകളെട ബാങ്

19. ഇരമയിര്, മാംഗനീസ്, ചണാമകല്, ോഡാളൈമറ് (2)   
      

20.      a  ഛതീസഗഢിെല  ൈമകലാനിരകള (3) 
b  ആഗര, ഗിരന  
c  മഹാനദി
d  മഹാരാഷയിെല നാസിക് ജില ഉളെപടന പശിമഘടം
e  ഭീമ, തംഗഭദ
f  കാോവരി

21.    വീരാരാധന, വംശീയത, ഭതകാലമഹതവവലകരണം, യദെവറി, മാധയമങളക് നിയനണം (5) 

22.   ഭപടം (4) 
      ആരവലി പരവതനിര

 തതകടി
 വടകന സിരകാസ് 
 കാോവരി നദി 
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