ANNUAL EVALUATION- 2018-19
SOCIAL SCIENCE - STD IX
Qn No:

INDICATORS

SCORE

1

ജസസ്റ്റീനനിയൻ

1

2

(c) ഛഛേദകസസ്റ്റീമകൾ ഭഭ്രംശഛമഖലകളളാണണ്

1

3

പട്ടുതുണനിപളാത

1

4

അകണ്ബർ

1

5

a) കളാറണ് - കൂൺശനിലകൾ
b) ഹനിമളാനനികൾ – U രൂപതളാഴ്വരകൾ

1

6

രളാസണ്നളാമ

1

7

സളാറസണ് ഛമഘങ്ങൾ

1
Qn. 8 to 14

8

2 SCORES EACH

നന്യുനപക്ഷങ്ങൾകണ് അവരുടടെ ഭളാഷ ,ലനിപനി ,സഭ്രംസളാരഭ്രം എനനിവയുടടെ
സഭ്രംരക്ഷണഭ്രം
മത -ഭളാഷളാ നന്യുനപക്ഷങ്ങൾകണ് സസ്വനഭ്രം ഇഷ്ടപ്രകളാരഭ്രം വനിദദളാഭദളാസ
സളാപനങ്ങൾ ആരഭ്രംഭനിക്കുനതനിനുള്ള അവകളാശഭ്രം

2

9

● പ്രളാഥമനിക -ദസ്വനിതസ്റ്റീയ -തൃതസ്റ്റീയ ഛമഖലകളനിൽ ഉൽപളാദനിപനികടപടുന
സളാധനങ്ങളുടടെയുഭ്രം ഛസവനങ്ങളുടടെയുഭ്രം ആടക പണമൂലദഭ്രം കടണ്ടെതനി ഛദശസ്റ്റീയ
വരുമളാനഭ്രം കണകളാക്കുകയളാണണ് ഉൽപളാദനരസ്റ്റീതനിയനിൽ ടചെയ്യുനതണ്
മമേന്മ
 ഛദശസ്റ്റീയവരുമളാനതനിൽ വനിവനിധഛമഖലകളുടടെ പങളാളനിതഭ്രം എത്രഛതളാളഭ്രം
ഉടണ്ടെനറനിയളാൻ
 ഏതു ഛമഖലയളാണണ് കൂടുതൽ സഭ്രംഭളാവന ടചെയ്യുനടതനണ് വനിലയനിരുതളാൻ

2

10

a) ഛസസ്വദനഭ്രം ,ബളാഷണ്പസ്റ്റീകരണഭ്രം ,സളാനനികരണഭ്രം
b) ഇലഛകളാ ഡയളാലനിസനിസണ് ,വനിപരസ്റ്റീത ഓസണ്ഛമളാസനിസണ്

2

•
•

11

➢ വനിവനിധ ഛമഖലകളുടടെ സഭ്രംഭളാവന വനിലയനിരുത്തുനതനിനണ്
➢ സമ്പദണ്വദവസ ഛനരനിടുന പ്രശനങ്ങൾ പഠനിക്കുനതനിനണ്
➢ വനിവനിധ പദ്ധതനികൾ ആസൂത്രണഭ്രം ടചെയളാനുഭ്രം നടെപനിലളാകളാനുഭ്രം സർകളാരനിടന
സഹളായനിക്കുനതനിനണ്
(any 2)
(a) കളാശസ്റ്റീർ
(b) മഹളാരളാഷ്ട്ര

2

12

ലളാൽഛദദണ്
ബഹസ്റ്റീനഭളായണ്

2

13

➔ സളാമ്പതനികവളർച്ചയണ്ടകളാപഭ്രം ജജീവവിതഗുണനവിലവവാരരകൂടെനി ഉയരുഛമ്പളാഴളാണണ്
സളാമ്പതനികവനികസനഭ്രം ഉണ്ടെളാകുനതണ്
ജജീവവിതഗുണനവിലവവാര സവാഹചരര്യങ്ങൾ
✗ എലളാവർക്കുഭ്രം ഛപളാഷകളാഹളാരഭ്രം
✗ എലളാവർക്കുഭ്രം വനിദദളാഭദളാസസസൗകരദങ്ങൾ
✗ എലളാവർക്കുഭ്രം ശുദ്ധജലലഭദത

2

14

ഛചെരനികൽ - നളാടുവളാഴനികളുടടെ നനിയന്ത്രണതനിലുള്ള ഭൂമനി

2

ബ്രഹ്മസസ്വഭ്രം - ബ്രളാഹ്മണരുടടെ നനിയന്ത്രണതനിലുള്ള ഭൂമനി
Qn. 15 to 22

3

SCORES EACH

15

✔ കുനനിൻചെരനിവുകടള തട്ടുകളളാകനി ചെരനിവനിടന്റെ അളവണ് കുറയ്ക്കുക
✔ മലമ്പ്രഛദശങ്ങളനിടല സസ്വളാഭളാവനിക നസ്റ്റീർച്ചളാലുകൾകണ് തടെസ്സമുണ്ടെളാകളാതനിരനിക്കുക
✔ ചെരനിവണ് ഇടെങ്ങളനിൽ നനിർമളാണപ്രവർതനങ്ങൾ ഒഴനിവളാക്കുക

3

16

➢
➢
➢
➢

ഇറക്കുമതനിതനിരുവ ഘടഭ്രംഘടമളായനി കുറയണ്ക്കുക
സബണ്സനിഡനികൾ കുറയണ്ക്കുക
ഛപറന്റെണ് നനിയമങ്ങൾ പരനിഷ്കരനിക്കുക
ഛസവനരഭ്രംഗങ്ങളളായ മളാധദമങ്ങൾ ,ടടെലനിഛകളാഭ്രം ,ബളാങനിഭ്രംഗണ് ,ഇൻഷുറൻസണ്
തുടെങ്ങനിയ ഛമഖലകളനിലുഭ്രം വനിഛദശനനിഛക്ഷപഭ്രം അനുവദനിക്കുക
➢ ആഭദനരനനിഛക്ഷപങ്ങൾകണ് നൽകുന പരനിഗണന വനിഛദശനനിഛക്ഷപങ്ങൾക്കുഭ്രം
നൽകുക
(any 3)

3

17

● 5000 തനിൽ കൂടുതൽ ജനസഭ്രംഖദയുണ്ടെളാകണഭ്രം
● ചെതുരശ്രകനിഛലളാമസ്റ്റീററനിൽ 400 ൽ അധനികഭ്രം ജനസളാനതയുണ്ടെളാകണഭ്രം
● 75 % തനിലധനികഭ്രം ഛപർ കളാർഷനിഛകതര പ്രവർതങ്ങളനിൽ ഏർടപടനിരനികണഭ്രം

3

18

 ഇനദയനിൽ പഛരളാക്ഷ തനിരടഞ്ഞെടുപ്പുരസ്റ്റീതനി പനിന്തുടെരുന രളാഷ്ട്രപതനി
,ഉപരളാഷ്ട്രപതനി ,രളാജദസഭളാ തനിരടഞ്ഞെടുപ്പുകളനിൽ ആനുപളാതനിക പ്രളാതനിനനിധദ
വദവസയളാണണ് സസ്വനികരനിച്ചനിരനിക്കുനതണ്
 സഭ്രംസളാനങ്ങളനിൽനനിനണ് രളാജദസഭയനിഛലക്കുള്ള അഭ്രംഗങ്ങടള
തനിരടഞ്ഞെടുക്കുനതണ് അതളാതണ് സഭ്രംസളാന നനിയമസഭകളനിടല എഭ്രം .എൽ .എ
മളാരളാണണ്
 സഭ്രംസളാന നനിയമനനിർമളാണസഭയനിൽ ഓഛരളാ രളാഷ്ട്രസ്റ്റീയപളാർടനിക്കുമുള്ള
അഭ്രംഗബലതനിനണ് ആനുപളാതനികമളായനി അവർകണ് രളാജദസഭളാ പ്രതനിനനിധനികടള
തനിരടഞ്ഞെടുകളാൻ സളാധനിക്കുഭ്രം

3

19

•

3

•
•
•

20

കൃഷനി വദളാപനിപനിക്കുനതനിനുഛവണ്ടെനി ബളാൽബൻ ടദളാവളാബണ് പ്രഛദശഭ്രം
കർഷകർകണ് വസ്റ്റീതനിച്ചു ടകളാടുത്തു
ഫനിഛറളാസണ് ഷളാ തുഗ്ലകണ് ജലഛസചെനതനിനളായനി കനിണറുകൾ നനിർമനികളാൻ
കർഷകർകണ് പണഭ്രം മുകുറളായനി നൽകനി
യമുനളാനദനിയനിൽനനിനണ് കൃഷനിയനിടെങ്ങളനിഛലകണ് ടവള്ളഭ്രം ടകളാണ്ടുഛപളാകളാൻ
കനളാലുകൾ നനിർമനിച്ചു
ജലഛസചെനതനിനളായുള്ള ഛപഷദൻ ചെക്രമുപഛയളാഗനിച്ചു ഇരുമ്പുടകളാഴു ഘടെനിപനിച്ച
ഭളാരഭ്രംകുറഞ്ഞെ കലപയുഭ്രം വനിത്തു വനിതകളാനുള്ള 'ഡനിൽ ' എന ഉപകരണവുഭ്രം
ഉപഛയളാഗനിച്ചു
(any 3)

 കരയളാൽ ചുറടപട കടെൽഭളാഗങ്ങളനിൽ ലവണതസ്വഭ്രം കൂടുതലളായനിരനിക്കുഭ്രം
 ഉയർന അളവനിൽ ബളാഷണ്പസ്റ്റീകരണഭ്രം നടെക്കുന പ്രഛദശങ്ങളനിൽ ലവണതസ്വഭ്രം
കൂടുന്നു
 ഉയർന അളവനിൽ മഞ്ഞുരുകനി ജലഭ്രം എത്തുന സമുദ്രഭളാഗങ്ങളനിൽ ലവണതസ്വഭ്രം
കുറയുന്നു
 ധളാരളാളഭ്രം നദനികൾ വന്നുഛചെരുന സമുദ്രഭളാഗങ്ങളനിൽ ലവണതസ്വഭ്രം കുറയുന്നു
 ഉയർന അളവനിൽ മഴ ലഭനിക്കുനതണ് ലവണതസ്വഭ്രം കുറയുനതനിനണ് ഇടെയളാക്കുന്നു

3

21

22

➢
✗
✗
✗

ഒമകവാബർ 1
അണുകുടുഭ്രംബങ്ങളുടടെ വർദ്ധനവണ്
ടമച്ചടപട സസൗകരദങ്ങൾ ഛതടെനി നഗരങ്ങളനിഛലക്കുള്ള തളാമസഭ്രം മളാറൽ
വൃദ്ധജനങ്ങൾകണ് മുമ്പണ് ലഭനിച്ചനിരുന പരനിചെരണഛമളാ പരനിഗണനഛയളാ ലഭനികളാടത
വരുനതണ്

➔ സനി .ഇ .849 ൽ എഴുതടപടതണ്
➔ മധദകളാല ഛകരളതനിൽ പ്രചെളാരതനിലുണ്ടെളായനിരുന
വടടഴുത്തുലനിപനിയനിലുള്ളതളാണണ് ഈ ലനിഖനിതഭ്രം
➔ ടപരുമളാൾ രളാജളാവളായ സളാണുരവനിയുടടെ അഞളാമടത ഭരണവർഷതനിൽ
ഛവണളാടെണ് നളാടുവളാഴനിയളായ അയനടെനികൾ തനിരുവടെനികൾ ടകളാലഭ്രം നഗരതനിടല
തരനിസളാപള്ളനികണ് ഭൂമനി ദളാനഭ്രം ടകളാടുക്കുനതനിടന്റെ വനിവരങ്ങളളാണണ് ഈ
ഛരഖയനിലുള്ളതണ്

1
2

(3)

3

ANS: ANY SIX QUESTIONS FROM 23 TO 30. EACH CARRIES 4 SCORES
23

24

25

•

നവിശവിത കവാലയളവവിൽ ഒരു പ്രമദേശതത്ത് അധവിവസവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടടെ
എണ്ണതവിലുണവാകുന്ന മേവാറ്റമേവാണത്ത് ജനസരഖര്യവാവളർച
 ജനനനനിരകണ്
 മരണനനിരകണ്
 കുടെനിഛയറഭ്രം
✔ തമനിഴണ്നളാടെണ് ,കർണളാടെകഭ്രം ,ആന്ധ്ര ,കലനിഭ്രംഗഭ്രം ഒറസ്റ്റീസ തുടെങ്ങനിയ
പ്രഛദശങ്ങളുമളായനിടളായനിരുന്നു ദൂരഛദശകച്ചവടെഭ്രം
✔ തമനിഴണ് ബ്രളാഹ്മണരുഭ്രം ടചെടനിയളാരുമളായനിരുന്നു പ്രധളാന കച്ചവടെകളാർ
✔ അരനി ,മുളകണ് ,പരുതനി ,പടണ്, മറതുണനിതരങ്ങൾ ,കുതനിരകൾ എനനിവ
ഇവനിഛടെകണ് ടകളാണ്ടുവന്നു
✔ കുരുമുളകുഭ്രം മറ്റു സുഗന്ധദ്രവദങ്ങളുഭ്രം ഇവനിടടെ നനിന്നുഭ്രം ടകളാണ്ടുഛപളാകുകയുഭ്രം ടചെയ്തു
✗
✗
✗
✗

26

27

ചെരനിവുകൂടുതലുള്ള പ്രഛദശങ്ങളനിൽ ചുരുങ്ങനിയ സമയതനിനുള്ളനിൽ
അതനിശക്തമളായനി മഴ ടപയ്യുഛമ്പളാൾ ധളാരളാളഭ്രം ജലഭ്രം മണനിഛലകണ് ആഴണ്നനിറങഭ്രം
ഇതണ് മണനിടല സുഷനിരങ്ങളനിൽ കനത സമർദഭ്രം ടചെലുത്തുഭ്രം
ഇളകനിയ പളാറയുടടെയുഭ്രം മറ്റുഭ്രം അടെനിയനിടല മണണ് ടവള്ളതനിടന്റെ തള്ളൽ മൂലഭ്രം
തളാഛഴക്കു നസ്റ്റീങ്ങളാൻ ഇടെയളാക്കുഭ്രം
ഭൂഗുരുതസ്വഭ്രം മൂലഭ്രം ആ ഭളാഗഭ്രം ഒനളാടകഛയളാ ഭളാഗനികമളാഛയളാ വൻശബ്ദഛതളാടടെ
ഇടെനിഞ്ഞുവസ്റ്റീഴുനതനിനണ് ഇതണ് കളാരണമളാകുന്നു

➢ തനിരടഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ജനളാഭനിലളാഷഭ്രം പ്രതനിഫലനിപനിക്കുന്നു
➢ ജനങ്ങൾകനിഷ്ടടപട ഭരണളാധനികളാരനികടള തനിരടഞ്ഞെടുകളാൻ സളാധനിക്കുന്നു
➢ ജനങ്ങൾകണ് ജനളാധനിപതദപ്രക്രനിയയനിൽ പടങടുക്കുനതനിനുഭ്രം
പ്രതനികരനിക്കുനതനിനുഭ്രം സളാധനിക്കുന്നു
➢ ഭരണളാധനികളാരനികൾ ജനളാഭനിലളാഷമറനിഞ്ഞു പ്രവർതനിക്കുനതനിനണ് തനിരടഞ്ഞെടുപണ്
കളാരണമളാകുന്നു
 ടപളാതുഛമഖലയുഭ്രം സസ്വകളാരദഛമഖലയുഭ്രം നനിലനനിൽക്കുന്നു
 ആസൂത്രണതനിലതനിഷനിതമളായനി പ്രവർതനിക്കുന്നു
 ഛക്ഷമപ്രവർതങ്ങൾകണ് പ്രളാധളാനദഭ്രം നൽകുന്നു

4

4

4

4

4

 സസ്വളാകളാരദസസ്വതവകളാശതനിനുള്ള സസ്വളാതന്ത്രദവുഭ്രം സളാമ്പതനികനനിയന്ത്രണവുഭ്രം
ഒരുഛപളാടല നനിലനനിൽക്കുന്നു.
28

29

30

✔ തനിരടഞ്ഞെടുപനിനണ് ഛമൽഛനളാടഭ്രം വഹനിക്കുന്നു
✔ ഛവളാടർ പടനിക തയളാറളാക്കുന്നു
✔ തനിരടഞ്ഞെടുപണ് പ്രക്രനിയയുടടെ വനിവനിധ ഘടങ്ങളുടടെ തസ്റ്റീയതനി പ്രഖദളാപനിക്കുന്നു
ടപരുമളാറച്ചടഭ്രം രൂപസ്റ്റീകരനിക്കുന്നു
✔ തനിരടഞ്ഞെടുപണ് ഉഛദദളാഗസരുടടെ നനിയമനവുഭ്രം പരനിശസ്റ്റീലനവുഭ്രം
✔ ഛവളാടനിങണ് ,ഛവളാടടണൽ ഫലപ്രഖദളാപനഭ്രം
✔ തനിരടഞ്ഞെടുപണ്കണക്കുകൾ പരനിഛശളാധനിക്കുന്നു
(any 4)
•
•
•
•
•

കുടുഭ്രംബബന്ധങ്ങളനിടല ശനിഥനിലസ്റ്റീകരണഭ്രം
ലഹരനിയുടടെ ഉപഛയളാഗഭ്രം
ദൃശദമളാധദമങ്ങളുടടെ ദുരുപഛയളാഗഭ്രം
സളാമൂഹദമൂലദങ്ങളുടടെ തകർച്ച
ചെനിതകൂട്ടുടകട്ടുകൾ

(any 4)

➢
➢
➢
➢
➢

മനുഷദവനിഭവ കകമളാറഭ്രം സളാധദമളാകുന്നു
മളാതൃരളാജദഛതകണ് വനിഛദശനളാണദഭ്രം ലഭദമളാക്കുന്നു
സളാഛങതനികവനിദദളാ കകമളാറഭ്രം സളാധദമളാകുന്നു
കൂടുതൽ ടതളാഴനിലവസരങ്ങൾ ലഭനിക്കുന്നു
ഉനതവനിദദളാഭദളാസതനിനണ് അവസരങ്ങൾ ലഭനിക്കുന്നു

(any 4)

4

ANS: ANY ONE QUESTIONS FROM 31 TO 32
31

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

വസ്റ്റീഴളാൻ സളാധദതയുള്ള ടകടനിടെങ്ങൾ ,പരസദപലകകൾ എനനിവയുടടെ
സമസ്റ്റീപത്തുനനിന്നു മളാറനിനനിൽക്കുക .
തുടെർചെലനസളാധദതയുള്ളതനിനളാൽ ഔഛദദളാഗനിക അറനിയനിപണ് ലഭനിക്കുനതുവടര
വസ്റ്റീടുകളനിഛലകണ് മളാടെങ്ങരുതണ് .
തുറസ്സളായ പ്രഛദശങ്ങളളാണണ് സുരക്ഷനിതഭ്രം
ലനിഫണ് ഉപഛയളാഗനികരുതണ്
മൂലകളളാണണ് വസ്റ്റീടനിനുള്ളനിടല സുരക്ഷനിതമളായ ഭളാഗഭ്രം
ജനലരനികനിൽ നനിന്നു മളാറുക
(OR)
ഛകരളതനിടല ദുരനനനിവളാരണ ലഘൂകരണ പ്രവർതനങ്ങൾ
ഏഛകളാപനിപനിക്കുനതനിടന്റെ ചുമതല മകരള സരസവാന ദുരന്തനവിവവാരണ
അമതവാറവിറ്റവികവാണത്ത് (KSDMA)
അഛതളാറനിറനിയുടടെ കസ്റ്റീഴനിൽ സരസവാനഅടെവിയന്തരഘട്ട കവാരര്യനവിർവഹണ മകനര
(SEOC ) എലളാജനിലകളനിടലയുഭ്രം ദുരനനനിവളാരണ പ്രവർതനങ്ങൾകണ്
ഛമൽഛനളാടഭ്രം വഹനിക്കുന്നു
അടെനിയനര സളാഹചെരദങ്ങളനിൽ സഭ്രംസളാനതടതളാടളാടക സസ്വനികരനിഛകണ്ടെ
നടെപടെനികൾ ,ദുരനസളാധദതളാ മുനറനിയനിപ്പുകൾ എനനിവ ജനിലകൾകണ് നൽകുന്നു
ജവിലവാ അടെവിയന്തരഘട്ട കവാരര്യനവിർവഹണ മകനങ്ങൾകവാണത്ത് (DEOC) അതതണ്
ദുരനനനിവളാരണ ലഘൂകരണ പ്രവർതനങ്ങളുടടെ ചുമതലയുള്ളതണ് .

5

•
•

32

●
●
●
●
●
●









ജനങ്ങൾകണ് ആവശദമളായ മുനറനിയനിപ്പുകൾ നൽകുനതണ് ഈ
ഛകനങ്ങൾവഴനിയളാണണ്
ദുരനമുണ്ടെളാകളാനനിടെയളായളാൽ ആഛരളാഗദഭ്രം,ക്രമസമളാധളാനഭ്രം ,ഫയർഛഫളാഴണ്സണ്
,ടപളാതുമരളാമതണ് തുടെങ്ങനിയ വനിവനിധ സർകളാർ വകുപ്പുകടള
ഏഛകളാപനിപനിച്ചുടകളാണ്ടെണ് ദുരനിതളാശസ്വളാസ പ്രവർതനങ്ങൾ നടെപനിലളാക്കുക
എനതളാണണ് ഈ ഛകനങ്ങളുടടെ ദസൗതദഭ്രം
കൃഷനിയുഭ്രം കളാർഷനിഛകളാപകരണങ്ങളുടടെ നനിർമളാണവുമളായനി ബന്ധടപടവർ
കരകസൗശല _ ഛലളാഹനനിർമളാണവുമളായനി ബന്ധടപടവർ
കച്ചവടെവുമളായനി ബന്ധടപടവർ
തുണനിടനയണ് ,എണയളാടൽ തുടെങ്ങനിയവയുമളായനി ബന്ധടപടവർ
ഛക്ഷത്രളാചെളാരദവുമളായനി ബന്ധടപടവർ
നളാടുവളാഴനിസസ്വരുപങ്ങളുമളായനി ബന്ധടപട നനിരവധനി ഉഛദദളാഗസർ
(OR)
ടപരുമളാൾ കളാലതണ് മൂഴനിക്കുളഭ്രം കച്ചഭ്രം എന ഒരു ടപരുമളാറച്ചടഭ്രം നനിലനനിനനിരുന്നു
അതണ് ബ്രളാഹ്മണരുഭ്രം ഛക്ഷത്രവുമടെങന സമൂഹതനിനളാണണ് ബളാധകമളായനിരുനതണ്
ടപരുമളാൾ കളാലതനിനുഛശഷഭ്രം നളാട്ടുനടെപ്പുകളുഭ്രം നളാടളാചെളാരങ്ങളുഭ്രം പ്രബലമളായനി
.അവ കനിഴണ് മരദളാദ എനറനിയടപട്ടു
ഛദശമരദളാദ,ടതളാഴനിൽമരദളാദ,സസ്വരുപമരദളാദ തുടെങ്ങനിയവ വനിവനിധ തരഭ്രം
മരദളാദകളളാണണ്
നളാടുവളാഴനികളുടടെ കളാലതണ് കുറഭ്രം ടചെയ്തവടര ശനിക്ഷനിക്കുനതനിനളായനി വനിഷപരസ്റ്റീക്ഷ
,ജലപരസ്റ്റീക്ഷ,അഗനിപരസ്റ്റീക്ഷ ,തൂക്കുപരസ്റ്റീക്ഷ തുടെങ്ങനിയ സതദപരസ്റ്റീക്ഷകൾ
നനിലനനിനനിരുന്നു
ഇതനിൽ തൂക്കുപരസ്റ്റീക്ഷ ബ്രളാഹ്മണരടെകമുള്ള ഛമലളാളനളാർകളാണണ്
നടെതനിയനിരുനതണ്
മറ്റു പരസ്റ്റീക്ഷകൾ അവർണ ഗണതനിൽടപട ജളാതനിസമൂഹതനിനു ടമളാതതനിൽ
ബളാധകമളായനിരുന്നു

Colin Jose E (HST-SS)
Dr.AMMR Govt HSS for Girls Kattela
Thiruvananthapuram

Biju.M (HST-SS)
GHSS Parappa
Kasargod
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